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I. SecŃia civilă 

1. Conflict de competenŃă. AcŃiune în revendicare pe calea dreptului 
comun. Imobil preluat abuziv de stat  

Temei de drept: C.pr.civ. art. 1, art. 2 pct. 1 lit. b); Legea nr. 10/2001, art. 26 alin. 3. 

Rezumat: În stabilirea competenŃei de atribuŃiune a instanŃelor judecătoreşti, în 
termenii legii de procedură civilă, legiuitorul foloseşte mai multe criterii 
referitoare la obiectul, natura sau valoarea cauzelor. 

Temeiul de drept precizat în acŃiune – art. 480 C.civ. – şi obiectul – obligarea la 
despăgubiri în cuantum sun 500.000 lei, impune calificarea cererii ca 
evaluabilă în bani, atrăgând astfel competenŃa judecătoriei ca instanŃă de 
prim grad şi nu a secŃiei civile a tribunalului, art. 26 alin. 3 din Legea 
nr.10/2001 nefiind incident. 

SentinŃa civilă nr. 3 din 8 iunie 2011  

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi, reclamanta R.L. a învestit instanŃa cu o 
cerere în contradictoriu cu Ministerul FinanŃelor şi Primăria municipiului Iaşi, prin Primar, 
pentru a se dispune restituirea în echivalent a sumei ce va rezulta în urma efectuării raportului 
de expertiză reprezentând contravaloarea imobilului teren şi construcŃie situate în Iaşi, 
compus din construcŃie şi 280 mp. 

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziŃiile art. 480, art. 481 din Codul 
civil, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 1/2009. 

Prima instanŃă, din oficiu, a invocat excepŃia necompetenŃei materiale a judecătoriei, 
cererea fiind întemeiată pe dispoziŃiile Legii nr. 10/2001, iar prin sentinŃa civilă nr. 2078 din 
12 februarie 2010 Judecătoria Iaşi şi-a declinat competenŃa în favoarea Tribunalului Iaşi, 
reŃinând că reclamanta revendica imobilul în temeiul Legii nr. 10/2001, că a urmat procedura 
impusă de legea specială, temeiul de drept fiind precizat şi în „răspunsul” la excepŃia 
invocată. 

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Iaşi, instanŃa solicitând reclamantei precizări cu 
privire la obiectul cererii şi valoarea lui. Prin cererea datată 15.09.2010, reclamanta a precizat 
valoarea imobilului teren şi construcŃie la 2.000 lei şi temeiul de drept: art. 480 C.civ., Legea 
nr. 1/2009, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, cu menŃiunea că a depus notificare în baza 
Legii nr. 247/2005 la Primăria municipiului Iaşi. La data de 26.01.2011 reclamanta a precizat 
ca temei de drept art. 480 C.civ. raportat la Legea nr. 641/1944. 

Prin sentinŃa civilă nr. 251/2011, Tribunalul Iaşi a declinat în favoarea Judecătoriei 
Iaşi acŃiunea, astfel cum a fost precizată, formulată de R.L., în contradictoriu cu pârâŃii 
Ministerul FinanŃelor Publice şi Primăria municipiului Iaşi, iar în baza art. 20 pct. 2 C.pr.civ. 
s-a constatat ivit conflictul negativ de competenŃă şi s-a dispus înaintarea dosarului la Curtea 
de Apel Iaşi, în vederea soluŃionării acestuia. 

Pentru a pronunŃa hotărârea, tribunalul a reŃinut că, potrivit art. 2 alin.1 lit. b C.pr.civ., 
tribunalele judecă în primă instanŃă „procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o 
valoare de peste 500.000 lei”, acŃiunea reclamantei este o acŃiune în revendicare imobiliară, 
întemeiată pe dreptul comun, iar valoarea obiectului litigiului este de 60.929 lei şi judecătoria 
are plenitudine de competenŃă în baza art. 1 pct. 1 C.pr.civ., în baza art. 158 alin. 3 C.pr.civ., 
tribunalul a declinat în favoarea Judecătoriei Iaşi, competenŃa de soluŃionare a cauzei, aceasta 
fiind înaintată curŃii de apel conform art. 21 C.pr.civ. 

 Curtea de apel a reŃinut că, în conformitate cu art. 112 pct. 3 C.pr.civ., cererea de 
chemare în judecată trebuie să cuprindă obiectul cererii şi valoarea lui, după preŃuirea 
reclamantului, atunci când preŃuirea este cu putinŃă, şi a arăta motivele de drept pe care se 
întemeiază (pct.4). 

 Reclamanta şi-a îndeplinit obligaŃia în faza procesuală a judecării cauzei la tribunal, 
precizând valoarea la 2.000 lei, iar temeiul de drept – art. 480 C.civ., Legea nr.641/1944. 



Curtea de apel a constatat că tribunalul a aplicat corect dispoziŃiile legale privind 
competenŃa materială a instanŃelor de judecată, art. 1 pct. 1 şi art. 2 pct. 1 lit. b C.pr.civ., 
potrivit cu care judecătoria judecă în primă instanŃă toate procesele şi cererile în afară de cele 
date prin lege în competenŃa altor instanŃe. 

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilit ăŃii, reclamantul fiind cel care, 
prin cererea de chemare în judecată, determină cadrul procesual, părŃile, obiectul, temeiul de 
drept, în raport de care instanŃele de judecată îşi determină competenŃa materială. 

În stabilirea competenŃei de atribuŃiune a instanŃelor judecătoreşti, în termenii legii de 
procedură civilă, legiuitorul foloseşte mai multe criterii referitoare la obiectul, natura sau 
valoarea cauzelor. Criteriul obiectiv, determinant pentru stabilirea competenŃei materiale a 
instanŃei, este natura litigiului, asociată şi cu alte criterii, între care importanŃa interesului în 
litigiu, adică valoarea economică a acestuia, calitatea părŃilor, urgenŃa. 

Temeiul de drept precizat – art. 480 C.civ. –, şi obiectul – obligarea la despăgubiri – 
impun calificarea cererii ca fiind evaluabilă în bani, ce nu depăşeşte 500.000 lei, fiind astfel 
atrasă competenŃa judecătoriei ca instanŃă de prim grad. 

Faptul că reclamanta a indicat ca temei de drept, în cererea de chemare în judecată, 
dispoziŃiile Codului civil şi ale legilor speciale (Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 247/2005) nu 
atrag competenŃa secŃiei civile a tribunalului în primă instanŃă. 

Curtea a avut în vedere că potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 republicată, 
tribunalului îi revine competenŃa de a soluŃiona contestaŃia la dispoziŃia/decizia de rezolvare a 
notificării prin care persoana îndreptăŃită cere măsuri reparatorii pentru un imobil preluat 
abuziv de stat. 

Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, SecŃiile Unite, prin decizia nr. XX din 19 martie 
2007, a interpretat dispoziŃia citată în sensul că instanŃa de judecată este competentă să 
soluŃioneze în fond nu numai contestaŃia formulată împotriva dispoziŃiei/deciziei de 
respingere a cererilor prin care s-a solicitat restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv, 
ci şi acŃiunea persoanei îndreptăŃite în cazul refuzului nejustificat al entităŃii deŃinătoare de a 
răspunde la notificarea părŃii interesate. 

Reclamanta nu se află în nici una din cele două situaŃii, iar numai indicarea formulării 
notificării în anul 2005 nu impune competenŃa secŃiei civile a tribunalului, fără o precizare a 
obiectului cererii. 

Investit prin situaŃia de fapt din cererea de chemare în judecată, prin care se solicita 
obligarea la despăgubiri cuantificate şi nu „soluŃionarea” notificării, tribunalul competent în 
stabilirea încadrării în drept şi-a exercitat rolul activ conform art. 129 C.pr.civ. 

Pentru considerentele expuse, curtea de apel a stabilit competenŃa judecătoriei în 
soluŃionarea cauzei, ca instanŃă de prim grad, însă nu a putut dispune asupra altor probleme de 
drept, excepŃii, apărări, ce urmau a fi soluŃionate de instanŃa legal investită, competenŃa sa 
fiind limitată numai la soluŃionarea conflictului de competenŃă materială, astfel că, la data 
rămânerii irevocabile a hotărârii, cauza a fost înaintată instanŃei de prim grad, competentă să 
judece fondul. 

2. Acordarea de măsuri reparatorii în modalitatea de bunuri în 
compensare 

Temei de drept: Legea nr. 10/2001, art. 1, art. 2, art. 26; Legea nr. 247/2005, Titlul VII) 

Măsura compensării acceptată de persoanele îndreptăŃite, la propunerea 
entităŃii învestite cu soluŃionarea notificării, fie dispusă de instanŃa de 
judecată, trebuie să reflecte nu numai întinderea terenului preluat abuziv 
sau diferenŃa între ceea ce s-a preluat şi dispus restituirea în natură. 

Caracterul reparator al măsurilor dispuse de legiuitor impune asigurarea unei 
egalităŃi valorice între terenul preluat abuziv de stat şi cel acordat în 
compensare. 

Decizia civilă nr. 64 din 1 iunie 2011  



Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui la data de 20 februarie 2007, reclamantul 
M.P. a contestat dispoziŃia emisă de Primarul municipiului Bîrlad în aplicarea Legii nr. 
10/2001, la data de 28 aprilie 2004 cu nr. 2084, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire 
în natură sau acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul din Bîrlad, strada 
A.I. nr. 15 şi prin care s-a propus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent constând în 
titluri de valoare nominală, folosite exclusiv în procesul de privatizare sau acŃiuni la societăŃi 
comerciale tranzacŃionate pe piaŃa de capital, în valoare de 128.136.235 lei. 

Contestatorul a solicitat reconstituirea în natură a dreptului de proprietate pentru 435 
mp, prin compensare, în vecinătatea fostului amplasament, în Bîrlad, str. Cpt. G.I. ce este 
liber şi neafectat de utilităŃi. 

Cauza a parcurs un prim ciclu procesual, primă instanŃă şi căi de atac (apel şi recurs), 
în care s-a rezolvat problema de drept a excepŃiei de tardivitate a contestaŃiei, cererea fiind 
formulată în termen. În rejudecare, Tribunalul Vaslui, prin sentinŃa civilă nr. 1500 din 10 
noiembrie 2010, a admis contestaŃia formulată de reclamantul M.P. în contradictoriu cu 
pârâtul Primarul Municipiului Bîrlad şi a dispus anularea DispoziŃiei nr. 2084 din 28.04.2004 
emisă de Primarul municipiului Bîrlad, atribuindu-i reclamantului în compensare pentru 
imobilul ce a format obiectul notificării în baza Legii nr. 10/2001, suprafaŃa de 435 mp teren 
situată în intravilanul municipiului Bîrlad, str. Cpt. G.I., amplasament 1 şi care face parte 
dintr-o suprafaŃă totală de 795 mp. A mai fost obligat Primarul municipiului Bîrlad să îl pună 
în posesie pe reclamant cu suprafaŃa de 435 mp, după ce aceasta va fi individualizată din 
totalul suprafeŃei de 795 mp.  

Pentru a pronunŃa hotărârea, pe baza probatoriului administrat cu înscrisuri, între care 
hotărâri judecătoreşti şi expertiza tehnică, prima instanŃă a constatat că terenul solicitat în 
compensare este liber de sarcini, nu face parte din domeniul public al municipiului Bîrlad şi 
nu există nici un impediment juridic pentru a fi dat în compensare. Tribunalul a reŃinut că 
refuzul pârâtei de a include terenul pe lista bunurilor ce pot fi atribuite în compensare conform 
art. 1 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 este nejustificat. Reclamantul a edificat o construcŃie pe 
terenul închiriat, fiind constatat dreptul său de proprietate prin sentinŃa civilă nr. 1494/2007 a 
Judecătoriei Bîrlad, rămasă irevocabilă. 

Împotriva hotărârii tribunalului a declarat apel Primarul municipiului Bîrlad, criticând-
o pentru aplicarea greşită a legii, în aprecierea că orice teren liber de sarcini poate fi acordat în 
compensare. Terenul era deŃinut de reclamant în temeiul unui contract de închiriere şi făcea 
parte dintr-o zonă comercială a municipiului, însă condiŃiile impuse de Legea nr. 10/2001, 
pentru a fi atribuit teren în compensare, nu erau îndeplinite în cauză, bunul nefăcând parte din 
rezerva constituită în acest sens. 

În baza rolului activ, instanŃa de apel a pus în discuŃia părŃilor completarea probelor 
prin expertiză tehnică şi preŃuitoare, pentru a se stabili dacă terenul este afectat de utilităŃi, 
servituŃi legale, precum şi echivalentul valoric între bunul preluat abuziv şi bunul cerut în 
compensare, iar prin raportul de expertiză tehnică judiciară topo-cadastrală, expertul M.I. a 
identificat cele două imobile: terenul pentru care reclamantul avea drept de proprietate 
reconstituit în procedura Legii nr. 18/1991, pentru 194 mp (prin Ordinul nr. 105/19.10.1998) 
din fosta proprietate, în Bîrlad, strada A.I. nr. 15 şi terenul atribuit în compensare în suprafaŃă 
de 435 mp în Bîrlad, str. Cpt. Gr.I. (fostă M.), pe care se afla edificată construcŃia proprietatea 
reclamantului, terenul fiind închiriat acestuia prin contractul nr. 434/26.07.2001. În schiŃele 
anexe, expertul a redat cele două imobile, terenul în suprafaŃă totală de 781 mp din zona 
periferică a municipiului Bîrlad, str. Cpt. G.I. fiind liber de utilităŃi. 

 Raportul de expertiză efectuat de expertul ing. I.Ş. a avut ca obiect evaluarea 
suprafeŃei de teren preluată abuziv de stat, terenul ce s-a solicitat în compensare şi cel atribuit 
în fizic pentru care reclamantul avea drept de proprietate reconstituit conform Legii nr. 
18/1991, în concluziile acestui raport reŃinându-se că valoarea pe metru pătrat pentru terenul 
din str. Cpt. G.I. este de 87,98 lei, astfel că pentru 795 mp revenea suma de 69.944 lei, iar 435 
mp valorau 38.271 lei. 

Pentru terenul din str. A.I. preluat abuziv de stat, valoarea pe metru pătrat este de 
176,25 lei/mp, iar pentru 196 mp (în fapt deŃinuŃi, urmare măsurătorilor, atribuiŃi prin Ordinul 



Prefectului, 194 mp) revine valoarea de 34.545 lei. 
În apelul declarat de Primarul mun. Bîrlad, curtea de apel a constatat că reclamantul 

M.P. este persoană îndreptăŃită la măsuri reparatorii conform art. 1 din Legea nr. 10/2001, 
calitate necontestată de pârât. Bunul preluat abuziv de stat era compus din suprafaŃa de 629 
mp şi construcŃia demolată situate în Bîrlad, str. A.I. nr. 15, ceea ce revine valoric la 176,25 
lei / mp suma de 110.861,25 lei. Reclamantul avea atribuită în fizic suprafaŃa de 194 mp în 
procedura Legii nr. 18/1991 (în fapt deŃinea 196 mp) pe vechiul amplasament, în valoare de 
34.545 lei , fiind îndreptăŃit la măsuri reparatorii pentru diferenŃa valorică de 76.316,25 lei, 
pentru 435 mp. Terenul solicitat în compensare, în suprafaŃă de 435 mp (629 mp – 194 mp) 
avea valoarea de 38.271 lei, inferioară terenului preluat egal în suprafaŃă pe vechiul 
amplasament ce este de 76.316,25 lei. 

Apelul nu este întemeiat pentru următoarele considerente.  
Oferirea de bunuri în compensare este o măsură reparatorie prevăzută prin art. II alin. 

8 şi art. 26 din Legea nr. 10/2001, însă acordarea măsurii nu este lăsată de legiuitor la 
aprecierea discreŃionară a entităŃii sesizate cu soluŃionarea notificării. 

Prin Decizia nr. XX din 19 martie 2007 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie – SecŃiile 
Unite s-a statuat asupra plenitudinii de jurisdicŃie a instanŃei de judecată competente în 
soluŃionarea contestaŃiilor formulate în aplicarea art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001. Deşi 
Înalta Curte a avut în vedere numai refuzul nejustificat de a răspunde la notificare, curtea de 
apel a reŃinut că aceeaşi competenŃă are instanŃa şi atunci când nu este posibilă restituirea în 
natură, însă pot fi acordate în compensare bunuri sau servicii. 

În cazul în care se face dovada că există bunuri pe care în mod abuziv, nejustificat 
unitatea deŃinătoare, în speŃă Municipiul Bîrlad, unitate administrativ-teritorială cu 
personalitate juridică, prin Primar, refuză să le ofere în compensare, instanŃa poate sancŃiona 
acest abuz, dispunând însăşi la acordarea acestei măsuri reparatorii în echivalent. 

Curtea a reŃinut, sub acest aspect, că la situaŃia de fapt stabilită în primă instanŃă, 
tribunalul a aplicat corect dispoziŃiile Legii nr. 10/2001 în stabilirea obligaŃiei pârâtului de a 
acorda teren în compensare în suprafaŃă de 435 mp. 

În stabilirea justei şi echitabilei despăgubiri a persoanei îndreptăŃite şi a exigenŃelor 
impuse de norma art. 1 din Primul protocol adiŃional la ConvenŃia europeană a drepturilor 
omului şi a libertăŃilor fundamentale, instanŃa de apel a dispus determinarea prin expertize 
tehnice a valorii bunurilor supuse operaŃiunii de compensare. 

Într-adevăr, în primă instanŃă amplasamentul nu a fost complet individualizat şi nici 
stabilită valoarea terenului în compensare, însă apelantul-pârât nu a formulat critici sub acest 
aspect, curtea fiind investită numai prin motivele de apel din declaraŃie. Amplasamentul 
terenului într-o pretinsă zonă comercială, cât şi faptul că este închiriat nu sunt elemente 
determinante în stabilirea măsurii reparatorii în modalitatea compensatorie. Curtea a reŃinut că 
terenul aparŃinea domeniului privat al municipiului, nu era afectat de utilităŃi sau servituŃi 
legale, nefiind exclus prin lege de la atribuirea în fizic, urmare compensării. 

Sub aspect valoric şi al ordinii priorităŃii măsurilor reparatorii ce pot fi acordate, 
prevăzute în legea specială, curtea a constatat că sunt îndeplinite toate condiŃiile impuse, 
avându-se în vedere că prin închiriere, apelantul a dispus numai asupra folosinŃei ca 
dezmembrământ al dreptului de proprietate, iar cel ce deŃine terenul este reclamantul din 
prezenta cauză, teren pe care a edificat şi o construcŃie al cărei proprietar este. 

Prin art. 1 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 s-a impus obligaŃia afişării lunare a tabelului 
bunurilor sau serviciilor ce pot fi oferite în compensare, normă nesocotită în cauză de 
autoritatea locală competentă în soluŃionarea notificării, norma fiind imperativă. 

Apelantul nu a contestat niciodată imposibilitatea restituirii în natură prin compensare, 
iar faptul că nu a derulat procedura administrativă nu înlătură competenŃa instanŃei de a 
dispune. 

 Asupra amplasamentului concret, a individualizării acestuia, menŃionat în concluziile 
expertizei tehnice topo-cadastrale, curtea nu a fost învestită prin motivele de apel şi, conform 
art. 296 C.pr.civ., apelantului nu i se poate face o situaŃie mai grea în propria cale de atac, iar 
în absenŃa apelului reclamantului este numai o problemă de executare. 



Pentru considerentele expuse, curtea de apel a respins apelul în temeiul art. 296 
C.pr.civ. 

3. Măsuri reparatorii în modalitatea restituirii în natură. ConstrucŃii 
noi 

Temei de drept: Legea nr. 10/2001, art.1, art. 19. 

În situaŃia imobilelor construcŃii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit 
procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate, pe 
orizontală şi/sau pe verticală, în raport de forma iniŃială, noi corpuri a 
căror arie desfăşurată însumează peste 100% din aria desfăşurat iniŃial şi 
dacă părŃile nu convin altfel, foştilor proprietari li se acordă, după caz, 
măsuri reparatorii. 

Decizia civilă nr. 67 din 3 iunie 2011  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui, reclamantul C.I. a chemat în judecată 
Centru JudeŃean de Transfuzie Sanguină Vaslui pentru a se dispune anularea dispoziŃiei nr. 14 
din 14 iunie 2006 emisă de pârâtă şi obligarea la restituirea în natură a imobilului construcŃie 
şi teren situat în municipiul Bîrlad, str. M.K. nr. 1. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că îndeplineşte condiŃiile cerute de Legea nr. 
10/2001: imobilul a fost preluat abuziv, este persoană îndreptăŃită în sensul legii, iar 
restituirea în natură este posibilă. 

 Prin dispoziŃia nr. 14 din 14 iunie 2006, Centrul JudeŃean de Transfuzie Sanguină 
Bîrlad a respins cererea de restituire în natură, cu motivarea că imobilului i s-a adăugat pe 
orizontală un corp nou, extins în anul 1965, în prelungire şi perpendicular pe acesta, precum şi 
o clădire independentă de construcŃie, dar cu destinaŃie strictă activităŃilor de întreŃinere CTS 
specifice, care reprezintă 168,75 % din aria desfăşurată iniŃial a construcŃiei notificate, 
raportat la întregul obiectiv CTC, unitate sanitară de interes judeŃean. În aplicarea art. 16 şi 
art. 19 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 se propun măsuri reparatorii în echivalent constând în 
despăgubiri acordate în condiŃiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv corespunzătoare valorii imobilului 
preluat de stat. 

 Cauza a parcurs un prim ciclu procesual, în care Tribunalul Vaslui, prin sentinŃa civilă 
nr. 1265 din 12 noiembrie 2007, a admis acŃiunea, a anulat dispoziŃia nr. 14/2006 emisă de 
pârâtă pe care a obligat-o să îi restituie reclamantului imobilul compus din camerele 1 – 10 şi 
terenul aferent din Bîrlad, strada M.K. nr. 1, teren individualizat conform expertizei şi 
schiŃelor anexă, pe amplasamentul menŃionat în dispozitivul hotărârii, fiind menŃinute 
celelalte măsuri dispuse prin dispoziŃia atacată. 

 Pentru a pronunŃa hotărârea, prima instanŃă a reŃinut că imobilul preluat abuziv de stat 
există, fiind posibilă restituirea în natură, iar construcŃiile nou edificate sunt proprietatea 
pârâtei, însă terenul aferent acestora nu poate fi restituit, astfel că reclamantului i se cuvin 
despăgubiri, dispoziŃia atacată fiind modificată în parte. 

 În apelul declarat împotriva sentinŃei, reclamantul a formulat critici cu privire la 
incidenŃa art. 19 din Legea nr. 10/2001 modificată. ConstrucŃiile adăugate nu însumează peste 
100% din aria desfăşurată a imobilului iniŃial, însă instanŃa a partajat imobilul, deşi părŃile nu 
au cerut, iar o dispoziŃie legală nu există. Reclamantul a susŃinut că prin formarea a două 
unităŃi locative nu s-a rezolvat situaŃia anexelor, a suprafeŃelor de teren ce revin fiecărei părŃi, 
a restituirii în natură a terenului, construcŃiile fiind edificate nelegal, fără autorizaŃie, 
componenŃa imobilului la data preluării nefiind stabilită prin proba cu martori, iar loturile 
formate nu sunt funcŃionale, solicitând astfel retrocedarea în totalitate a imobilului. 

În apelul declarat, Centrul JudeŃean de Transfuzie Sanguină (CJTS) cu sediul în Bîrlad 
a invocat aplicarea greşită a art. 19 din Legea nr. 10/2001, susŃinând că restituirea în natură nu 
este posibilă. S-a arătat că imobilul a fost modificat, forma şi dimensiunile nu mai corespund 
celui iniŃial, construcŃiile edificate depăşesc 100% din aria de construcŃie iniŃială desfăşurată. 



Pârâtul-apelant a criticat lucrările de expertiză şi a solicitat proba cu o nouă expertiză. 
Curtea de Apel Iaşi, prin decizia civilă nr. 195 din 19 noiembrie 2008, a respins 

apelurile declarate de reclamant şi de pârât şi a păstrat sentinŃa tribunalului, cu aceeaşi 
motivare 

 PărŃile au declarat recurs, care a fost înaintat spre soluŃionare Înaltei CurŃi de CasaŃie 
şi JustiŃie. 

 Reclamantul C.I. a încadrat motivele în art. 304 pct. 5 şi 9 C.pr.civ., susŃinând că s-a 
încălcat art. 261 alin. 5 C.pr.civ., iar instanŃa a omis să arate argumentele de fapt şi de drept 
care au determinat respingerea motivelor de apel ce vizau, printre altele, soluŃia greşită cu 
privire la imobilul teren; s-au aplicat greşit dispoziŃiile art. 19 din legea nr. 10/2001, 
ignorându-se faptul că, potrivit acestora, dacă aria desfăşurată a corpurilor noi de clădire 
adăugate pe orizontală nu depăşeşte valoarea de 100% din aria iniŃială, foştilor proprietari sau 
moştenitorilor acestora trebuie să li se restituie în natură toată suprafaŃa deŃinută iniŃial în 
proprietate. Temeiul de drept reŃinut în apel pentru justificarea dreptului recurentului este unul 
greşit, nefiind vorba de imobile de sine stătătoare, care să atragă incidenŃa art. 19 alin. 2 din 
Legea nr. 10/2001, ci despre corpuri a căror arie desfăşurată nu depăşeşte 100% din aria 
iniŃială – situaŃie existentă în cauză, care schimbă total soluŃia pronunŃată, prin interpretarea 
per a contrario a art. 19 alin. 1 din lege. 

 A susŃinut recurentul-reclamant că, deşi procentul impus de lege nu este respectat în 
raport de clădirile fostului proprietar care mai sunt pe teren, nu trebuie ignorat faptul că 
importante părŃi din imobilul iniŃial deŃinut de autorul recurentului au fost în mod abuziv 
desfiinŃate. 

S-a făcut o greşită aplicare a art. 10 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 şi art. 10.4 din 
Normele metodologice aprobate prin HG nr.250/2007, ignorându-se faptul că legiuitorul 
instituie obligaŃia restituirii în integritate şi în natură a terenurilor pe care sunt situate 
construcŃii neautorizate, indiferent de destinaŃia acestora din urmă. 

 Pârâtul Centrul JudeŃean de Transfuzie Sanguină a criticat decizia pentru motivele ce 
se încadrează în dispoziŃiile art. 304 pct. 5 şi 9 C.pr.civ. Motivele de apel formulate împotriva 
sentinŃei primei instanŃe nu au fost analizate, în aceeaşi situaŃie aflându-se şi obiecŃiunile la 
raportul de expertiză. Totodată, instanŃa nu a Ńinut cont de dispoziŃiile art. 19 din Legea nr. 
10/2001 şi art. 19.1 şi 19.2 din Normele Metodologice de aplicare a legii, care prevăd că 
foştilor proprietari ai imobilelor, cărora li s-au adăugat pe orizontală, în raport cu forma 
iniŃială, noi corpuri de construcŃii ce depăşesc 100% din aria desfăşurată iniŃial a imobilului la 
momentul preluării de stat, li se acordă despăgubiri. A precizat pârâtul-apelant că în prezent 
imobilul arată diferit datorită faptului că, după preluarea de stat, acestuia i-au fost adăugate o 
serie de noi construcŃii, perpendicular pe cele existente, acestea depăşind ca întindere 100% 
din aria construcŃiilor desfăşurate existente iniŃial.  

Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – SecŃia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, prin 
decizia nr. 10.139 din 15 decembrie 2009, a admis recursurile, a casat decizia nr. 195/2008 a 
CurŃii de Apel Iaşi şi a trimis cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanŃă, reŃinând că hotărârea 
nu cuprindea argumentele ce o susŃin, pentru a se efectua controlul judiciar, cu următoarele 
indicaŃii:  

Dacă s-a avut în vedere, ca prim considerent , că aria desfăşurată a noilor construcŃii 
este sub 100% din aria desfăşurată a construcŃiilor ini Ńiale, cauza a fost analizată din 
perspectiva art. 19 alin. 1 din Legea nr. 10/2001. Textul legal are în vedere, potrivit şi 
Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin H.G. nr. 250/2007, ca impediment la 
restituire situaŃia acelor construcŃii, cărora, prin transformările survenite, în raport cu forma 
iniŃială, le-au fost adăugate corpuri de zidărie sau volume din alte materiale, ce reprezintă 
peste 100% raportat la aria desfăşurată existentă la data preluării (etajării sau, şi/adăugirii de 
corpuri noi pe orizontală). Art. 19 alin. 2 din lege este explicitat prin pct. 19.2 din Norme, în 
sensul că nu poate fi circumscrisă ipotezei prevăzute de norma legală, construcŃia căreia i s-au 
adăugat pe orizontală şi/sau verticală, în raport cu forma iniŃială, corpuri suplimentare ce au o 
utilizare independentă de cea a suprafeŃei preluate – art. 19 alin. 2 din lege fiind în sensul că 
în situaŃia adăugării, în raport cu forma iniŃială, de corpuri suplimentare de sine stătătoare, 



foştilor proprietari li se restituie, în natură, suprafaŃa deŃinută în proprietate la data trecerii în 
proprietatea statului.  

Înalta Curte a mai reŃinut însă că aplicarea acestei din urmă norme legale nu este 
urmarea inexistenŃei procentului de 100% din aria nouă desfăşurată de construcŃii – cum a 
reŃinut instanŃa de apel –, ci a situaŃiei speciale a corpurilor suplimentare ce au o utilizare 
independentă. InstanŃa supremă de control judiciar a constatat că modul de aplicare a art. 19 
din Legea nr. 10/2001 a fost contestat de ambele părŃi, urmând ca instanŃa de trimitere să aibă 
în vedere şi celelalte critici formulate. În rejudecare s-a dispus administrarea probelor cu o 
nouă expertiză tehnică şi înscrisuri. 

 Analizând lucrările dosarului, curtea de apel a constatat că imobilul revendicat de 
reclamant, din anul 1968 se afla în administrarea Centrului JudeŃean de Transfuzie Sanguină 
Bîrlad, pârâtul având calitatea de unitate deŃinătoare în sensul Legii nr. 10/2001 şi a Normelor 
metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 259/2007. 

 La data preluării abuzive (Matricola nr. 2/Impozit pe clădiri), în temeiul Decretului 
nr. 92/1950, imobilul era compus din teren şi construcŃii cu destinaŃia de locuinŃă, având cinci 
camere, un antreu, o bucătărie, o spălătorie şi o cămară mai mică şi anexe gospodăreşti în 
curte, grajd şi garaj. Anterior transmiterii în administrare pârâtei , garajul a fost demolat, 
grajdul parŃial refăcut şi extins (anexă cu 6 + 2 încăperi), clădirea principală a fost extinsă prin 
construirea unui corp nou. 

La data soluŃionării cauzei în rejudecare, imobilul deŃinut de intimata-pârâtă se 
compunea din: teren 1947 mp, construcŃii, anexe (garaj, magazii, WC şi bazin nou, 
crematoriu, bazin WC vechi), clădirea principală (preluată de stat) şi extinderea ce nu 
reprezintă un corp de sine stătător. Corpul de clădire vechi şi cel nou, anexele şi terenul sunt 
folosite în totalitate de Centrul de Transfuzie Sanguină Bîrlad, constituie un ansamblu cu 
spaŃii de circulaŃie şi utilit ăŃi comune, ce asigură fluxul activităŃilor specifice şi 
funcŃionalitatea normală. Centrul judeŃean este o unitate judeŃeană ce desfăşoară activitate de 
interes public şi conform H.G. nr. 1361/2001 este inclus în inventarul bunurilor ce aparŃin 
domeniului public al jud. Vaslui. 

La situaŃia de fapt stabilită şi probatoriul administrat în rejudecare, faŃă de indicaŃiile 
obligatorii ale Înaltei CurŃi, de modalitatea de preluare abuzivă a imobilului, prin 
naŃionalizare, curtea de apel a reŃinut că în drept sunt incidente dispoziŃiile generale ale Legii 
nr. 10/2001 modificată prin Legea nr. 247/2005 (cauza s-a înregistrat la 19.09.2006) din 
Capitolul I şi anume art. 1 alin. 1 teza finală, art. 2 alin. 1 lit. a, art. 10 alin. 2 ce prevede că: 
„În cazurile în care, pe terenurile pe care s-au aflat construcŃii preluate în mod abuziv, s-au 
edificat noi construcŃii, autorizate, persoana îndreptăŃită va obŃine restituirea în natură a părŃii 
de teren rămasă liberă, iar pentru suprafaŃa ocupată de construcŃii noi, cea afectată servituŃilor 
legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităŃilor urbane şi rurale, măsurile 
reparatorii se stabilesc în echivalent”. Imobilul se compune din teren şi construcŃii, pe care s-
au edificat construcŃii noi (un corp pe orizontală şi anexe), anterior anului 1968 şi respectiv 
anul 1990. Faptul că pârâtul-intimat, deŃinător actual al imobilului, anterior primirii în 
administrare (anul 1968) nu deŃinea şi nu a putut prezenta autorizaŃii de construcŃii, nu face 
incident art. 10 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, pentru a se restitui în natură terenul în litigiu. 

 Curtea de apel a avut în vedere dovada certă cu înscrisuri, procesul-verbal de predare, 
concluziile expertizelor tehnice, ce stabilesc anul 1965 ca an al edificării corpului nou şi 
anexelor. Cum nu sunt construcŃii uşoare sau demontabile, fiind edificate anterior anului 
1990, nu are relevanŃă modalitatea executării – cu sau fără autorizaŃie, cine le-a edificat, 
condiŃiile cerute de lege pentru restituirea în natură nefiind îndeplinite, astfel încât criticile 
sub acest aspect formulate de reclamant nu sunt întemeiate. 

În art. 19 din legea nr. 10/2001 se reglementează o situaŃie de excepŃie, de la 
dispoziŃiile generale, ce dă prevalenŃă restituirii în natură a imobilelor, prin alin. 1 şi alin. 2, 
aşa cum a statuat şi Înalta Curte prin decizia de casare. La situaŃia de fapt dovedită, şi anume 
imobilul construcŃie constituie o unitate funcŃională destinată recoltării şi conservării de sânge 
conform autorizaŃiei sanitare de funcŃionare, compusă din corpul preluat de stat (modificat, 
compartimentat) şi corpul adăugat, ce asigură funcŃionarea normală a activităŃii, dispoziŃiile 



art.19 alin.2 din lege nu sunt îndeplinite. Astfel, corpul adăugat în raport de forma iniŃială nu 
este de sine-stătător, pentru a partaja imobilul şi a se restitui fostului proprietar corpul de 
construcŃie preluat abuziv de stat, iar critica formulată de părŃi sub acest aspect hotărârii 
instanŃei de prim grad este întemeiată. 

Curtea de apel a reŃinut ca incident art. 19 alin.1 din Legea nr. 10/2001 care prevede: 
„În situaŃia imobilelor construcŃii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor 
prevăzute la capitolul III şi cărora le-au fost adăugate, pe orizontală şi/sau verticală, în raport 
de forma iniŃială, noi corpuri a căror arie, desfăşurată însumează peste 100% din aria 
desfăşurată iniŃial şi dacă părŃile nu convin altfel, foştilor proprietari li se acordă, sau după 
caz, propun măsuri reparatorii prin echivalent”. În speŃă părŃile nu au convenit altfel, iar în 
stabilirea „ariei desfăşurate”, curtea şi-a însuşit concluziile raportului de expertiză tehnică 
efectuat de expertul C.O. desemnat de instanŃă, la care a achiesat şi expertul consultant G.V. 

Astfel, aria desfăşurată a construcŃiilor ini Ńiale este de 377,67 mp, iar cea a 
construcŃiilor noi este de 378,96 mp, ceea ce reprezintă 100,34 % faŃă de aria desfăşurată a 
corpului de clădire şi a anexelor preluate abuziv de stat. 

ObiecŃiunile formulate de reclamant la raportul de expertiză, opinia expertului 
consultant C.V. şi solicitarea de a reŃine ca determinante în cauză concluziile raportului de 
expertiză efectuat de expertul B.Gh. – în primul ciclu procesual, în apel – nu sunt întemeiate. 

În rejudecare s-a administrat proba cu înscrisuri, între care procese-verbale de predare 
primire şi transfer al imobilului de la deŃinătorii anteriori intimatei, procese-verbale de 
recepŃie a lucrărilor de executare, lucrări de reparaŃii, planuri, ce în absenŃa schiŃei iniŃiale a 
imobilului – alăturată titlului de proprietate şi altor elemente utile – au permis determinarea 
„ariei desfăşurate” în sensul art. 19 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 şi a Normelor metodologice 
de aplicare. 

În cauză s-a dispus refacerea raportului de expertiză, pentru ca experŃii să efectueze 
simultan constatările în teren, în aceeaşi modalitate şi cu aceleaşi aparate de măsură. 

DiferenŃele de măsurătoare invocate de reclamant de la o lucrare la alta nu se 
datorează unor erori de măsurătoare ori neprofesionalismului experŃilor, cum s-a susŃinut, ci 
modificării unei suprafeŃe de anexă, ale cărei dimensiuni nu erau lizibile în planurile avute la 
dispoziŃie. 

Raportul de expertiză însuşit de instanŃă a stabilit „aria desfăşurată” prin aplicarea 
aceloraşi acte normative avute în vedere şi de expertul consultant C.V., opinia divergentă 
izvorând din includerea suprafeŃei beciului. 

Determinarea ariilor şi volumelor convenŃionale pentru clădirile civile, industriale şi 
agrozootehnice este reglementată prin standarde de stat – România – STAS 4908/1985, iar 
codurile de măsurare a clădirilor şi terenurilor, ce definesc termenii, prezintă indicaŃii şi 
stabilesc formule. În cazul în care clădirile au un singur nivel (parter), arta desfăşurată (Ad) 
reprezintă suprafaŃa orizontală clădirii, măsurată imediat deasupra solului, pe conturul exterior 
al obiectului, însă podul şi subsolurile nu intră în aria desfăşurată, conform actelor normative 
ce reglementează materia construcŃiilor, dispoziŃia fiind imperativă şi nepermiŃând o altă 
interpretare, în aplicarea art. 19 alin. 1 din Legea nr. 10/2001. 

Reclamantul a investit instanŃa de prim grad cu două capete de cerere: restituirea în 
natură şi daune cominatorii. 

Curtea de apel a reŃinut că restituirea în natură nu este posibilă, reclamantul fiind 
îndreptăŃit numai la măsuri reparatorii. Imobilului construcŃie preluat de stat i s-au adăugat pe 
orizontală noi corpuri, a căror arie desfăşurată însumează peste 100% din aria desfăşurată 
iniŃial şi nu sunt corpuri cu o utilitate independentă. Alăturat criteriului instituit prin art. 19 
alin.1 din Legea nr. 10/2001, un alt element reprezentat de starea actuală a imobilului, impune 
concluzia că restituirea în natură nu este posibilă. Curtea a constatat că imobilul iniŃial, 
construcŃiile şi anexele care aveau destinaŃia de locuinŃă, până la data formulării notificării, a 
fost supus unor modificări, edificări a unui alt corp şi anexe, primind o cu totul altă 
funcŃionalitate, de centru pentru recoltarea şi conservarea de sânge. 

 În limitele investirii de Înalta Curte, ale art. 315 alin. 4 C.pr.civ., noua situaŃie de fapt 
stabilită în apel prin probatoriul administrat nu poate fi omisă, şi anume faptul că imobilul a 



devenit un ansamblu unitar (construcŃii şi teren), destinat să deservească o activitate specifică. 
Sub acest aspect, concluzia experŃilor tehnici desemnaŃi de instanŃă, cât şi a celor consultanŃi, 
în toate fazele procesuale, între care şi a expertului B.Gh. pe care şi-a întemeiat cererea 
reclamantul, este în sensul că extinderea clădirii principale nu reprezintă un corp de sine 
stătător, realizează un ansamblu unitar, cu spaŃii de circulaŃie comune, utilităŃi comune. 
Activitatea centrului este organizată în toată clădirea formând un tot unitar din punct de 
vedere al fluxului activităŃilor. Deşi de interes judeŃean, Centrul de Transfuzie Sanguină 
Bîrlad desfăşoară activitate de interes public nu numai pentru localitatea în care îşi are sediul, 
ci şi pentru celelalte localităŃi din judeŃul Vaslui, precum şi pentru toată zona Moldovei. Într-
adevăr, Normele metodologice definesc „utilităŃile publice”, însă nu limitativ, impuse numai 
de destinaŃia pentru teren. 

Curtea de apel a reŃinut că pot fi incluse în această categorie şi imobilele pentru care, 
în speŃă, s-a menŃinut forma corpului de clădire iniŃial, dar care, prin compartimentare, 
adăugarea unui nou corp şi anexe, prin folosirea în totalitate a terenului pentru activităŃile 
specifice, are o altă funcŃionalitate, ca un „imobil nou”, exceptat de la regula consacrată de 
art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 10/2001 vizând restituirea în natură. 

Pentru considerentele expuse curtea, în aplicarea art. 296 C.pr.civ., a admis apelul 
declarat de pârât, schimbând în tot sentinŃa şi, în rejudecare, a respins cererea reclamantului, 
reŃinând că restituirea în natură nu este posibilă. 

4. Legea nr. 221/2009. Cheltuieli de judecată. Culpa procesuală  

Temei de drept: C.pr.civ. art. 274; Legea nr. 221/2009. 

Faptul că printr-o serie de acte normative s-a conferit vocaŃie anumitor 
persoane de a obŃine pe cale judecătorească despăgubiri pentru prejudiciile 
morale suferite în perioada comunismului, iar ulterior aceste acte au fost 
declarate neconstituŃionale, de Curtea ConstituŃională a României, în 
virtutea competenŃei sale legale, nu naşte în sarcina statului prin instituŃiile 
sale, nici o obligaŃie patrimonială, în sensul dispoziŃiilor art. 274 C.pr.civ. 

Decizia civilă nr. 168 din 29 aprilie 2011  

 Prin sentinŃa civilă nr. 119 din 12 ianuarie 2011 a Tribunalului Iaşi a fost respinsă 
acŃiunea civilă formulată de reclamantul N.C. în contradictoriu cu pârâtul statul român prin 
Ministerul FinanŃelor Publice reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Iaşi. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că cererea privind constatarea caracterului 
politic a măsurii administrative la care a fost supus tatăl reclamantului, N.A., nu poate fi 
primită. Conform testimoniilor administrate în cauză, autorul reclamantului, numitul N.A., a 
fost internat la data de 30.06.1959, în baza Decretului nr.89/1958, într-o colonie de muncă pe 
o perioadă de 24 de luni, pentru activitate legionară, fiind pus în libertate la data de 
30.06.1961, urmare a expirării pedepsei. 

Conform prevederilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 221/2009, „Constituie măsură 
administrativă cu caracter politic, orice măsură luată de organele fostei miliŃii sau securităŃi, 
având ca obiect dislocarea şi stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea în unităŃi şi colonii 
de muncă, stabilirea de loc de muncă obligatoriu dacă au fost întemeiate pe unul sau mai 
multe dintre următoarele acte normative: lit. a)… şi Decretul nr. 89 din 17.02.1958”. 

S-a impus astfel concluzia, în prezenŃa acestei prevederi legale, că legiuitorul a statuat 
asupra caracterului politic al măsurilor administrative ce au fost dispuse în temeiul actelor 
normative exhaustiv arătate în lit. a – f . În privinŃa acestora, instanŃele judecătoreşti nu au a 
se pronunŃa asupra caracterului lor politic, întrucât art. 4 alin. 2 din Legea nr.221/2009 
deschide doar persoanelor care au făcut obiectul unor măsuri administrative, altele decât cele 
prevăzute la art. 3, putinŃa de a solicita instanŃei de judecată să constate caracterul politic al 
acestora. 

În prezentul litigiu, măsura administrativă luată împotriva autorului reclamantului în 
temeiul Decretului nr.89/1958, fiind în puterea legii considerată a avea un caracter politic, 



cererea reclamantului este oŃioasă, astfel că a fost respinsă. 
Relativ la despăgubirile solicitate pentru prejudiciul moral suferit, tribunalul a reŃinut 

că legiuitorul român a adoptat la data de 2 iunie 2009, Legea nr. 221 privind condamnările cu 
caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora pronunŃate în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 11 iunie 2009. Prin 
mijlocirea acestui act, statul a creat cadrul legislativ menit a asigura repararea prejudiciului 
moral suferit de victimele unor măsuri abuzive ale regimului comunist. Astfel, potrivit art. 5 
alin. 1 lit. a, în redactarea sa în acord cu modificările aduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 
62/2010, orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6.03.1945 – 
22.12.1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic precum şi 
după decesul acestei persoane, soŃul sau descendenŃii acesteia până la gr. al II-lea inclusiv pot 
solicita instanŃei prevăzute la art. 4 alin. 4, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a 
legii, obligarea statului la acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin 
condamnare. 

Această prevedere legală ce fundamentează actul de învestire a instanŃei a constituit 
obiectul excepŃiei de neconstituŃionalitate supuse analizei CurŃii ConstituŃionale, astfel că prin 
deciziile nr.1358/21.10.2010 şi nr.1360/21.10.2010, ambele publicate în M.O. nr. 
761/15.11.2010, instanŃa constituŃională a admis excepŃia de neconstituŃionalitate, constatând 
că prevederile art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr.221/2009 sunt neconstituŃionale. 
ConsecinŃele juridice produse de aceste două decizii ale CurŃii ConstituŃionale sunt 
evidenŃiate în art. 147 alin. 1 din ConstituŃia României: „DispoziŃiile din legile […] constatate 
ca fiind neconstituŃionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei 
CurŃii ConstituŃionale dacă în acest interval Parlamentul […] după caz nu pun de acord 
prevederile neconstituŃionale cu dispoziŃiile constituŃiei. Pe durata acestui termen dispoziŃiile 
constatate ca fiind neconstituŃionale sunt suspendate de drept”. 

Neadoptarea în intervalul celor 45 de zile, a unor noi reglementări în acord cu 
dispoziŃiile legii fundamentale, face ca art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea 221/2009 să îşi 
înceteze efectele juridice, iar acŃiunea normei ce a dat substanŃă dreptului reclamat în 
prezentul litigiu încetând – în puterea art. 147 alin. 1 din ConstituŃie şi a jurisprudenŃei CurŃii 
ConstituŃionale (autorităŃile publice având obligaŃia să respecte cele stabilite de Curtea 
ConstituŃională în considerentele şi dispozitivul deciziilor analizate) – tribunalul nu a făcut 
decât să se supună hiatului legislativ. Ca atare, cererea reclamantului de acordare a măsurii 
reparatorii pecuniare menite a asigura acoperirea prejudiciului moral suferit prin condamnare 
în cuantumul solicitat s-a impus, în contextul relevat, a fi respinsă. 

Potrivit art. 274 C.pr.civ., partea care cade în pretenŃii va fi obligată la cerere, să 
plătească cheltuielile de judecată. Aplicarea textului de lege presupune întotdeauna, pornind 
de la culpa procesuală dedusă din expresia „partea căzută în pretenŃii”, stabilirea, în cadrul 
procesual fixat, a părŃii culpabile. 

Tribunalul notează că în prezentul litigiu efectele produse de deciziile CurŃii 
ConstituŃionale au frânt putinŃa instanŃei judecătoreşti de a hotărî, precum îi este chemarea 
asupra dreptului reclamat, într-un cadru legislativ ce a fost creat de chiar statul român prin 
edictarea Legii nr.221/2009. SoluŃia impusă instanŃei, de respingere a acŃiunii promovate, nu 
este consecinŃa aprecierii testimoniilor administrate, ci încetarea acŃiunii normei juridice ce a 
constituit pilon al cererii formulate. Ideea de culpă ce stă la baza aplicării art. 274 C.pr.civ. 
reclamă determinarea întregului drum ce a condus spre soluŃia respingerii actului de învestire. 
În reperele arătate în structura legislativă, nu îi poate fi imputată titularului actului de învestire 
promovarea prezentei cereri. La momentul sesizării instanŃei cu soluŃionarea litigiului, Legea 
nr.221/2009 reglementa posibilitatea solicitării unor despăgubiri pentru prejudiciul moral 
suferit prin condamnare, fie de persoana care a suferit condamnări cu caracter politic sau care 
a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, fie de soŃul sau descendenŃii 
acesteia până la gradul al II-lea inclusiv. În nici o măsură culpa reclamantului nu poate fi 
apreciată în graniŃele unor încetări ale efectelor juridice născute de norme legale, chiar şi în 
situaŃia în care această încetare este rezultatul unei operaŃiuni normale şi nu a unui mecanism 
ad-hoc extraordinar, pe calea exercitării controlului de constituŃionalitate a dispoziŃiei din lege 



ce s-a solicitat a fi aplicată. 
Dimpotrivă, tribunalul, deşi nu poate reŃine dobândirea de reclamant a unei „speranŃe 

legitime” în obŃinerea despăgubirilor, a constatat că statul este responsabil de demersul juridic 
al reclamantului, responsabilitate ce-şi are izvorul în chiar crearea cadrului legislativ menit a 
asigura repararea prejudiciului moral suferit. Această responsabilitate îşi găseşte acŃiunea pe 
tărâmul dispoziŃiilor art. 274 C.pr.civ., plasând culpa procesuală la pârât, în considerarea 
identităŃii existente între acesta şi legiuitorul român, statul român, expresie a voinŃei statului 
democratic instaurat odată cu stingerea regimului comunist. Însă acordarea cheltuielilor de 
judecată către reclamant nu a putut fi dispusă, întrucât acesta nu a făcut dovada cuantumului 
lor, prin depunerea chitanŃei care să ateste plata onorariului de avocat. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamantul N.C., susŃinând că în mod 
greşit tribunalul nu a obligat pârâul la plata cheltuielilor de judecată, a dreptului contravalorii 
onorariului de avocat, deoarece atunci când reclamantul a promovat acŃiune temeiul de drept 
exista, iar împrejurarea că ulterior dispoziŃiile Legii nr.221/2009 au fost declarate 
neconstituŃionale nu-i poate fi imputabilă reclamantului. Cheltuielile de judecată greşit nu i-au 
fost acordate, deoarece nu el a generat aceste cheltuieli. 

Recursul este nefondat. 
Potrivit art. 274(1) C.pr.civ. „partea care cade în pretenŃii va fi obligată, la cerere, să 

plătească cheltuieli de judecată. La baza obligaŃiei de restituire a cheltuielilor de judecată, deci 
temeiul juridic al restituirii, se află culpa procesuală dedusă din expresia „partea care cade în 
pretenŃii”. Reclamantul este în culpă procesuală, dacă pretenŃiile sale nu sunt întemeiate în tot 
sau în parte. 

În speŃă, reclamantul se afla în culpă procesuală ca urmare a respingerii cererii 
formulate de acesta, indiferent de motivele care au stat la baza respingerii, astfel că principiul 
instituit de art. 274 C.pr.civ. care prevede obligativitatea părŃii căzute în pretenŃii de a suporta 
cheltuielile de judecată este îndeplinit. Faptul că printr-o serie de acte normative s-a conferit 
vocaŃie anumitor persoane de a obŃine pe cale judecătorească despăgubiri pentru prejudiciile 
morale suferite în perioada comunismului, iar ulterior aceste acte au fost declarate 
neconstituŃionale de Curtea ConstituŃională a României, în virtutea competenŃei sale legale, 
nu naşte în sarcina statului, prin instituŃiile sale, nici o obligaŃie patrimonială în sensul 
dispoziŃiilor art.274 C.pr.civ., deoarece potrivit jurisprudenŃei CurŃii Europene a Drepturilor 
Omului (cauza Slavov contra Bulgariei) dispoziŃia de lege referitoare la obŃinerea 
compensaŃiilor a fost anulată nu ca urmare a unui mecanism ad-hoc, extraordinar, ci ca 
rezultat al unei operaŃiuni normale, pe calea exercitării controlului de constituŃionalitate al 
acesteia, astfel că, în consecinŃă, pentru toate considerentele expuse, în temeiul art. 312 
C.pr.civ., curtea de apel a respins recursul reclamantului. 

5. Eroare judiciară. Daune morale. Cuantum 

Temei de drept: C.pr.pen. art. 504 -506; C.E.D.O., art. 5, art. 41 

Privarea de libertate aduce o atingere gravă drepturilor şi libertăŃilor 
fundamentale ale persoanei arestate preventiv şi achitate prin hotărâre 
penală definitivă, iar lezarea demnităŃii, onoarei şi libertăŃii individuale şi 
producerea de suferinŃe pe plan moral şi social impune acordarea 
despăgubirilor pentru prejudiciul moral suferit, în raport de circumstanŃele 
cauzei, prin sume rezonabile. 

Decizia civilă nr. 169 din 29 aprilie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 36 din 5.01.2011 pronunŃată de Tribunalul Iaşi s-a admis în 
parte cererea formulată de reclamantul B.A.-D. în contradictoriu cu pârâtul statul român prin 
Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Iaşi, fiind 
obligat pârâtul la plata sumei de 35.000 lei cu titlu de daune morale, cererea reclamantului 
având ca obiect obligarea pârâtului la plata daunelor materiale fiind respinsă. 

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin ordonanŃa procurorului s-a 



dispus reŃinerea pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 31.06.2006 ora 14,30, a 
învinuitului B.A.-D., reclamant în prezenta cauză, iar Tribunalul Iaşi, învestit cu propunerea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi de arestare preventivă a inculpatului B.A.-D., a 
pronunŃat la data de 1.02.2006 încheierea de admitere a propunerii, dispunând în baza art. 149 
ind. 1 alin.9 raportat la art. 143, 148 lit. f, h C.pr.pen. arestarea preventivă a inculpatului B.A.-
D. pentru o durată de 29 zile. Durata măsurii arestării preventive a inculpatului a fost 
prelungită succesiv, în şedinŃa publică din data de 15.01.2007 Tribunalul Iaşi dispunând în 
temeiul art. 160, alin. 2 teza a II-a C.pr.pen. revocarea măsurii arestării preventive a 
inculpatului B.A.-D. şi punerea sa în libertate. Potrivit adresei nr. 11786/16.01.2007 a A.N.P. 
Penitenciarul cu Regim de Maximă SiguranŃă Iaşi, s-a luat măsura punerii în libertate a 
deŃinutului B.A.-D. la data de 16.01.2007. 

Prin sentinŃa penală nr. 844/21.12.2007 Tribunalul Iaşi a dispus, în temeiul art. 11, pct. 
2 lit. a C.pr.pen. cu referire la art. 10 lit. c C.pr.pen., achitarea inculpatului B.A.-D. Cererile 
de apel formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, de inculpatul B.A.-D. şi de partea 
vătămată au fost respinse prin decizia penală nr. 2/15.01.2009 pronunŃată de Curtea de Apel 
Iaşi, iar soluŃia achitării inculpatului B.A.-D. a rămas definitivă prin decizia penală nr. 
1850/19.05.2009 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. 

În contextul hotărârilor pronunŃate de instanŃele de judecată şi analizate diacronic, 
rezultă în puterea autorităŃii de lucru judecat de care se bucură sentinŃa penală nr. 
844/21.12.2007 a Tribunalului Iaşi, că reclamantul B.A.-D. a fost lipsit de libertate în mod 
nelegal pe o perioadă de 11 luni şi 16 zile, respectiv intervalul 31.01.2006 – 16.01.2007. 
Achitarea sa a fost pronunŃată în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. cu referire la art. 10 lit. c 
C.pr.pen., reŃinându-se că nu se poate concluziona cu certitudine că persoana indicat drept 
autor al faptelor ar fi fost inculpatul B.A.-D.  

Caracterul nelegal al privării sale de libertate determină incidenŃa dispoziŃiilor art. 52 
alin. 3 din ConstituŃia României şi a art. 504 – 506 C.pr.pen. Astfel, potrivit art. 52 alin. 3 din 
ConstituŃia României, Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile 
judiciare. La rândul său, Codul de procedură penală cuprinde în cadrul art. 504 – 507 
dispoziŃii legale exprese speciale aplicabile reparării pagubei materiale sau daunei morale în 
cazul condamnării pe nedrept sau al privării şi restrângerii de libertate în mod nelegal. Potrivit 
art. 504 C.pr.pen., persoana care a fost privată de libertate şi căreia i s-a restrâns libertatea în 
mod nelegal, în cursul procesului penal are dreptul la repararea pagubei (alin. 2 al art. 504), 
privarea sau restrângerea de libertate în mod nelegal trebuind stabilită, potrivit alin. 3 al art. 
504 C.pr.pen., prin hotărâre definitivă de achitare. 

Totodată, în conformitate cu art. 505 alin. 1 la stabilirea întinderii reparării se Ńine 
seama de durata privării de libertate sau a restrângerii de libertate suportate precum şi de 
consecinŃele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a cărui 
libertate a fost restrânsă. ReparaŃia constă în plata unei sume de bani sau Ńinându-se seama de 
condiŃiile celui îndreptăŃit la repararea pagubei şi de natura daunei produse, în constituirea 
unei rente viagere ori în obligaŃia ca, pe cheltuiala statului, cel privat de libertate sau a cărui 
libertate a fost restrânsă să fie încredinŃat unei instituŃii de asistenŃă socială şi medicală. 

Ca atare, răspunderea statului (conform art. 506 alin. 3 C.pr.pen., pentru obŃinerea 
reparării pagubei, persoana îndreptăŃită se poate adresa tribunalului în a cărui circumscripŃie 
teritorială domiciliază, chemând în judecată civilă statul care este citat prin M.F.P.) este strict 
circumstanŃiată ipotezelor avute în vedere de legiuitor, fiind o răspundere directă, cauzată de 
erorile judiciare săvârşite în procesele penale. 

Contrar susŃinerilor pârâtului din întâmpinare situaŃia de fapt litigioasă dedusă 
judecăŃii aparŃine, astfel cum rezultă din evidenŃa celor deja relevate, celei de a doua ipoteze a 
textului de lege, fiind în prezenŃa unei hotărâri definitive de achitare pronunŃată de o instanŃă 
de fond (Tribunalul Iaşi) în perioada 31.01.2006 – 16.01.2007 reclamantul fiind privat de 
libertate, ca urmare a arestării sale preventive. 

Daunele morale constituie o componentă importantă a răspunderii civile, răspundere 
care are ca scop nu numai repararea daunelor materiale dar şi a celor morale. Deşi potrivit art. 
54 şi 55 din Decretul nr.31/1954 cu privire la persoanele fizice şi juridice repararea daunelor 



morale a fost concepută numai prin mijloace sau măsuri nepatrimoniale, după abolirea 
regimului comunist român în decembrie 1989 dispărând şi ideologia politică a acestuia, 
practica judiciară a revenit la teza tradiŃională a reparării băneşti a daunelor morale. 
Fundamentându-se pe interpretarea noŃiunii de „pagubă suferită”, practica judiciară a reŃinut 
în mod constant dispoziŃiile art. 504 C.pr.pen. drept temei al reparării daunei morale. 

Prin lipsirea de libertate în mod nelegal, reclamantului i s-a adus în primul rând un 
prejudiciu, o pagubă morală independentă de orice leziune fizică. Această pagubă rezultă din 
atingerile aduse vieŃii private, cinstei, onoarei, creditului moral, poziŃiei sociale a 
reclamantului, din cauza arestării sale în cursul lunii ianuarie 2006, stare de arest care a durat 
11 luni şi 16 zile. În acest fel a fost violată injust integritatea psiho-fizică a reclamantului ce a 
înrăutăŃit modul său de a fi şi care se repercutează negativ asupra sferei individuale a 
reclamantului, în manifestările sale de viaŃă relevante din punct de vedere juridic. Dauna 
produsă de lipsirea nelegală de libertate se extinde la toate efectele negative ce afectează 
„binele” dinamic al sănătăŃii în sine, considerat acel drept inviolabil al omului la plinătatea 
vieŃii şi manifestarea propriei personalităŃi, morale, intelectuale, culturale, Ńinând cont că un 
anumit „bine” face parte integrantă din patrimoniul reclamantului, care este în consecinŃă 
lezat de arestarea sa nelegală. 

Prin natura sa imanentă, faptul constând în privarea de libertate este în putere a 
produce oricărei persoane un prejudiciu afectiv. Un astfel de prejudiciu prezumat, a fost 
relevat de testimoniile administrate în cauză, testimonii care prezintă umoarea reclamantului 
ulterior eliberării sale. Martora T.R. arată că după eliberare i-a oferit reclamantului o cameră 
în locuinŃa sa, situaŃie ce i-a îngăduit perceperea nemijlocită şi constantă a comportamentului 
reclamantului. A arătat martora că acesta era abătut, tăcut, nu socializa cu prietenii, iar timp 
de jumătate de an a consumat băuturi alcoolice în exces, îi era ruşine de familie şi a avut 
dificultăŃi în găsirea unui loc de muncă. 

Doctrina juridică română şi practica judiciară admit repararea bănească a daunelor 
morale, deoarece se consideră că indemnizaŃia acordată persoanei vătămate, deşi nu poate 
repara propriu-zis prejudiciul moral cauzat, dă totuşi o anumită satisfacŃie compensatorie 
acesteia. Repararea daunelor morale, prin indemnizaŃii băneşti, este eficientă deoarece sumele 
de bani acordate persoanelor vătămate sunt capabile să-i ofere acesteia o satisfacŃie 
compensatorie de natură a-i uşura suferinŃele psihice. 

De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reŃinut constant că în cazurile de 
violare a art. 5, paragraful I al ConvenŃiei, referitor la privarea nelegală de libertate sunt 
întemeiate cererile de acordare a despăgubirilor băneşti pentru prejudiciul produs victimei atât 
material, cât şi moral, pe perioada detenŃiei nelegale. 

Realitatea că prejudiciile morale, datorită naturii lor, nu pot fi evaluate în bani nu 
implică nicidecum imposibilitatea stabilirii cuantumului indemnizaŃiei de reparare a daunelor 
morale. IndemnizaŃia acordată pentru repararea prejudiciului moral trebuie să reprezinte în 
realitate, o reparare a acestuia, în sensul unei compensaŃii sau satisfacŃii compensatorii. 

Întrucât aprecierea pagubei morale suferite nu se rezumă la determinarea „preŃului” 
suferinŃelor psihice care sunt inestimabile, instanŃa este chemată la o apreciere multilaterală a 
tuturor consecinŃelor negative ale prejudiciului şi a implicaŃiilor acestora pe toate planurile 
vieŃii sociale a reclamantului. 

Este indeniabil că, prin arestarea nelegală timp de 11 luni şi 16 zile, pe care 
reclamantul a suferit-o, i-au fost lezate foarte grav onoarea, demnitatea, prestigiul şi 
credibilitatea sa, cu repercusiuni negative în ce priveşte posibilităŃile acestuia de a se reintegra 
vieŃii cotidiene în desfăşurarea acesteia, anterioară arestării sale. 

Pe planurile fizic şi psihic ale vieŃii sale, reclamantului i-a fost îngrădită libertatea pe o 
durată apreciabilă în timp, respectiv 11 luni şi 16 zile, perioadă în care a fost privat de viaŃa 
normală şi lini ştită pe care o avea anterior arestării sale. Totodată, tribunalul a avut în vedere 
şi modul în care starea de detenŃie determină viaŃa reclamantului în viitor. 

În considerarea tuturor acestor aspecte dezvoltate în cuprinsul hotărârii relative la 
drepturile nepatrimoniale vătămate, prezintă relevanŃă juridică în aprecierea prejudiciului 
importanŃa valorilor morale legale ce rezidă din integritatea fizică şi psihică, sănătatea şi 



speranŃa de viaŃă a reclamantului, durata menŃinerii consecinŃelor vătămării precum şi 
intensitatea durerilor psihice. 

Întrucât criteriul de stabilire a cuantumului indemnizaŃiei destinate reparării daunelor 
morale, respectiv criteriul gravităŃii şi al importanŃei pagubei morale, nu pot fi decât 
orientative şi nu exacte, a fost avut în vedere şi criteriul echităŃii. Aceasta pentru motivul că 
indemnizaŃia destinată reparării pagubei morale trebuie să fie justă, echitabilă şi nu exagerată. 
Ca atare, urmărind o justă şi integrală dezdăunare a reclamantului B.A.-D., acordarea 
daunelor morale în sumă de 35.000 lei permite acestuia să-şi creeze o anumită ambianŃă, prin 
care să compenseze cel puŃin parŃial acele posibilităŃi şi satisfacŃii de care a fost lipsit pe 
nedrept în perioada arestării de 11 luni şi 16 zile. 

Tribunalul a relevat şi jurisprudenŃa constantă sub aspectul daunelor morale, a CurŃii 
Europene a Drepturilor Omului, care, statuând în echitate şi în raport de circumstanŃele 
fiecărei cauze, a adoptat o poziŃie moderată prin sumele rezonabile acordate (cauza Konolos, 
cauza Canciovici, cauza Dekany împotriva României). 

Cererea reclamantului de acordare a daunelor materiale nu a fost primită de tribunal. 
Deşi în cuprinsul actului de învestire reclamantul afirma că îşi găsise un loc de muncă plătit 
decent, anterior arestării sale nu a făcut dovezi ale acestor susŃineri prin depunerea de 
înscrisuri din care să rezulte realitatea lor. DepoziŃia martorei nu este de natură a forma 
convingerea instanŃei în acest sens, în absenŃa administrării unui probatoriu complet şi 
pertinent. Mai mult chiar, reŃinerea acestui fapt de instanŃă nu îi îngăduia însă şi cuantificarea 
daunelor materiale produse în patrimoniul său, prin imposibilitatea sa de a obŃine venituri în 
baza unor raporturi de muncă. Tribunalul nu are căderea a aprecia, în absenŃa unor elemente 
concrete şi relevante ce trebuiau a-i fi prezentate, nu doar prin susŃineri, ci şi prin dovezi 
administrate înaintea sa, asupra cuantumului daunelor materiale. 

Reclamantul s-a limitat a indica în cuprinsul cererii sale suma globală a daunelor 
materiale, respectiv de 14.400 lei, fără însă a arăta în concret ce pagubă anume solicita a-i fi 
reparată şi modul în care a înŃeles să o cuantifice, de exemplu cheltuielile făcute cu acordarea 
asistenŃei juridice, veniturile de care a fost lipsit în perioada privării sale de libertate etc. 

Deşi intervenienŃii au depus la dosar contractele de credit încheiate cu diferite instituŃii 
bancare, nu există dovezi relative la destinaŃia dată acestor sume de bani împrumutate. 
Tribunalul a notat şi faptul că nu au fost depuse la dosar nici măcar chitanŃele de plată a 
onorariilor de avocat, chitanŃe ce ar fi avut menirea dovedirii caracterului cert al daunelor 
materiale. 

Aplicarea art. 274 C.pr.civ. s-a făcut corespunzător pretenŃiilor admise. 
Împotriva sentinŃei Tribunalului Iaşi au formulat recurs reclamantul B.A.-D. şi pârâtul 

statul român prin Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice Iaşi, criticând-o ca netemeinică şi nelegală. 

Reclamantul B.A.-D. a criticat sentinŃa instanŃei de fond sub aspectul cuantumului 
daunelor morale acordate, arătând că suma de 3000 lei/lună (35.000 lei împărŃit la numărul 
lunilor în care a fost deŃinut, în regim de maximă siguranŃă) poate reprezenta un salariu decent 
pentru o persoană aflată în stare de libertate, dar nu echivalentul unei luni de zile trăite în 
închisoare şi nici echivalentul unei compensaŃii morale.  

La rândul său, pârâtul statul român a considerat că daunele morale stabilite de instanŃă 
(35.000 lei, aproximativ 8000 euro) pentru perioada de 11 luni şi 16 zile de detenŃie sunt mult 
prea mari, raportat la cauŃiunile stabilite prin hotărâri ale CurŃii Europene a Drepturilor 
Omului care, raportat la acest aspect, are o jurisprudenŃă constantă, stabilind cu echitate şi în 
raport de circumstanŃele cauzei, adoptând o poziŃie moderată prin sumele rezonabile acordate, 
poziŃie care nu a fost adoptată de instanŃa de fond la stabilirea cuantumului daunelor morale 
cuvenite reclamantului. În acest sens, recurentul-pârât a făcut trimitere la cauza Konolos vs. 
România, în care Curtea a acordat 3000 euro pentru „prejudiciul moral incontestabil” suferit 
de reclamant, la cauza Canciovici vs. România, unde Curtea a acordat suma de 6000 euro 
tuturor reclamanŃilor cu titlu de prejudiciu moral şi la alte hotărâri din anul 2008, în care 
instanŃa europeană a manifestat aceeaşi moderaŃie. 

A mai susŃinut recurentul-pârât că suma acordată cu titlul de daune morale nu se 



corelează cu actele depuse în dosarul cauzei, că în mod greşit instanŃa de judecată a admis în 
parte acŃiunea reclamantului, întrucât nu s-a probat reaua credinŃă sau grava neglijenŃă a celor 
care au instrumentat cauza, pentru a se stabili în sarcina statului român obligaŃia de plată a 
sumei de 35.000 lei cu titlu de daune morale. 

Verificând actele şi lucrările dosarului raportat la motivele de recurs formulate şi la 
dispoziŃiile legale incidente în cauză, curtea de apel a constatat că reclamantul-recurent B.A.-
D. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, împreună 
cu numitul U.P., pentru presupusa săvârşire a unei infracŃiuni de tâlhărie, reŃinându-se în 
sarcina sa că la data de 16.12.2005 a lovit-o şi deposedat-o pe partea vătămată. Pe lângă 
această faptă, a fost acuzat că l-a deposedat, la data de 1.12.2005 pe numitul B.V. de suma de 
195 lei. 

La data de 1.02.2006, Tribunalul Iaşi, investit cu propunerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Iaşi, a dispus arestarea preventivă a inculpatului B.A.-D. pentru o durată de 29 
zile. Durata măsurii arestării preventive a fost prelungită succesiv. La data de 15.01.2007, 
Tribunalul Iaşi a dispus, în temeiul art. 160 alin. 2 teza a II-a C.pr.pen., revocarea măsurii 
arestării preventive a inculpatului B.A.-D. şi punerea sa în libertate, măsură care a fost luată la 
data de 16.01.2007, potrivit adresei nr. 11786/16.01.2007 a A.N.P. Penitenciarul cu Regim de 
Maximă SiguranŃă Iaşi. 

Prin sentinŃa penală nr. 844/21.12.2007 Tribunalul Iaşi a dispus achitarea inculpatului 
B.A.-D., în temeiul dispoziŃiilor art. 11 pct. 1 lit. a C.pr.pen., pentru săvârşirea infracŃiunilor 
de tâlhărie. Prin decizia penală nr. 2/15.01.2009 a CurŃii de Apel Iaşi au fost respinse apelurile 
formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, inculpatul B.A.-D. şi partea vătămată, 
soluŃia achitării inculpatului rămânând definitivă şi irevocabilă prin decizia penală nr. 
1850/2009 a Î.C.C.J. 

Aşadar, recurentul-reclamant B.A.-D. a fost lipsit de libertate în mod nelegal, pe o 
perioadă de 11 luni şi 16 zile, în perioada 31.01.2006 – 17.01.2007. Acesta şi-a întemeiat 
cererea pe dispoziŃiile art. 504 C.pr.pen., potrivit cărora persoana care a fost privată de 
libertate şi căreia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal, în cursul procesului pe rol, are 
dreptul la repararea pagubei. 

Potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol privarea sau restrângerea de libertate în mod nelegal 
trebuie stabilită prin hotărâre definitivă de achitare. 

Raportat la situaŃia de fapt litigioasă şi la dispoziŃiile art. 505 alin. 1 şi 506 alin. 3 
C.pr.pen., tribunalul în mod corect a reŃinut că, incontestabil privarea de libertate a 
reclamantului pe o durată de aproape un an a adus atingere gravă drepturilor şi libertăŃilor 
fundamentale ale acestuia, lezându-i demnitatea, onoarea şi libertatea individuală şi 
producându-i suferinŃe pe plan moral şi social, însăşi legea recunoscând posibilitatea acordării 
unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin deŃinere nelegală. 

Este adevărat că doctrina juridică română şi practica judiciară admit repararea 
bănească a daunelor morale, însă această recunoaştere ori de câte ori este vorba de suferinŃe 
de ordin moral nu trebuie însă interpretată în sensul obŃinerii unor sume fără corespondent în 
raport de ceea ce înseamnă prejudiciul moral, cum este suma de 35.000 lei acordată de 
instanŃa de fond. 

Este de principiu că suma de bani stabilită cu titlu de daune morale are ca scop nu atât 
de a repune victima într-o situaŃie similară cu cea avută anterior, cât de a-şi procura satisfacŃii 
de ordin moral susceptibile de a înlocui valoarea de care a fost privată. La stabilirea acestui 
cuantum trebuie avute în vedere perioada arestării, afectarea reputaŃiei persoanei arestate şi 
familiei sale în comunitatea din care face parte, atingerea adusă drepturilor şi libertăŃilor 
fundamentale ale omului, dar totodată şi faptul că persoana arestată este beneficiarul direct al 
despăgubirilor, prejudiciul moral producându-se asupra sa şi într-o mai mică măsură asupra 
familiei sale.  

Aşa cum şi prima instanŃă a reŃinut, sub aspectul cuantumului, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului are o jurisprudenŃă constantă, statuând în echitate şi în raport de 
circumstanŃele cauzei, adoptând o poziŃie moderată prin sumele rezonabile acordate. Însă în 
cauza Konolos (hotărârea din 7.02.2008) în care Curtea a constatat încălcarea art. 5 paragraful 



1 prin arestarea nelegală, cauză la care face trimitere şi Tribunalul Iaşi, s-a acordat suma de 
3000 euro pentru „prejudiciul moral necontestabil” suferit de reclamant. De asemenea în 
cauza Canciovici, pentru deŃinerea nelegală, neaducerea în faŃa unui magistrat şi interceptări 
telefonice nelegale, Curtea a acordat împreună reclamanŃilor suma de 6000 euro cu titlul de 
prejudiciu moral. Raportat la acestea, precum şi la alte hotărâri din perioada 2008 – 2010, în 
care instanŃa a manifestat aceeaşi moderaŃie, acordând sume cuprinse între 1000 şi 5000 euro, 
pentru prejudiciul moral suferit (łarălugă vs. România, hotărârea din 8.07.2008; Jiga vs. 
România, hotărârea din 16.03.2010; Oancea vs. România, hotărârea din 29.02. 2009), curtea 
de apel a redus cuantumul daunelor morale acordate reclamantului. 

În consecinŃă, date fiind considerentele expuse şi faŃă de dispoziŃiile art. 312 C.pr.civ., 
curtea de apel a admis recursurile formulate de statul român, împotriva sentinŃei civile nr. 36 
din 5.01.2011 a Tribunalului Iaşi, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că a dispus 
reducerea cuantumului daunelor morale la care a fost obligat pârâtul în favoarea 
reclamantului, de la 35.000 lei la contravaloarea în lei a sumei de 3000 euro, menŃinând 
celelalte dispoziŃii ale sentinŃei apelate şi respingând totodată recursul reclamantului. 

6. AcŃiune în constatarea caracterului politic al condamnării 

Temei de drept: Legea nr. 221/2009 art. 1 şi art. 4; O.U.G. nr. 214/1999; DeclaraŃia Universală a 
Drepturilor Omului art. 2, art. 3, art. 8, art. 9; ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăŃilor fundamentale art.1; Protocolul adiŃional nr. 12 la ConvenŃie; ConvenŃia asupra 
imprescriptibilităŃii crimelor de război şi a crimelor contra umanităŃii, art. 1 lit. b). 

Recunoaşterea caracterului politic al condamnării sau a calităŃii de luptător în 
rezistenŃa anticomunistă poate fi dispusă în cazurile expres şi limitativ 
prevăzute de lege. AcŃiunea poate fi admisă numai în situaŃia în care cel 
comandat sau moştenitorii săi, în gradul prevăzut de lege, dovedesc că 
persoana a fost condamnată pentru vreuna din infracŃiunile prevăzute de 
Codul penal român sau de legile penale speciale române, îndreptate 
împotriva regimului comunist instaurat în România, în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989 sau să fi suportat vreuna din măsurile 
administrative enumerate în aceste legi, dispuse de autorităŃile române, ca 
urmare a săvârşirii unor fapte îndreptate împotriva aceluiaşi regim 
comunist din România. 

Decizia civilă nr. 175 din 6 mai 2011  

Reclamantul N.V. a chemat în judecată pârâtul statul român, solicitând ca instanŃa să 
constate caracterul politic al condamnării lui E.H. (G.), cetăŃean român, născut la data de 
01.05.1902, în Hulboaca, judeŃul Orhei. 

În motivarea acŃiunii, reclamantul a arătat că E.H. – bunicul său – a satisfăcut serviciul 
militar în Regimentul 6 Jandarmi, a depus jurământul de credinŃă naŃiunii, regelui şi statului 
român, iar în perioada 1925 până în 1940 şi între 1941-1944 a activat, în calitate de gardian, la 
postul jandarmi din comuna Vâprova, judeŃul Orhei. 

A susŃinut reclamantul că în perioada de ocupaŃie sovietică, 1940-1941, potrivit 
documentelor din dosarul cu nr. 3866, E.H. s-a opus regimului comunist, eschivându-se de a 
fi înrolat în armata roşie, astfel exprimându-şi protestul împotriva dictaturii şi terorii 
comuniste, iar în timpul războiului, 1941-1944, în calitatea sa de gardian, a supravegheat 
respectarea ordinii publice în localitate, totodată anihilând propaganda comunistă a unor 
consăteni, cu arma în mână opunând rezistenŃă desantului armatei roşii, mobilizând şi 
locuitorii comunei. În acest mod a desfăşurat acŃiuni de împotrivire contra instaurării 
regimului comunist, motiv pentru care, la data de 31.12.1945, a fost arestat, iar, ulterior, 
condamnat prin sentinŃa Tribunalului Militar al trupelor NKVD, din data de 14.04.1946, în 
baza art. 54-1A Cod penal - „trădarea patriei", la 10 ani privaŃiune de libertate. S-a arătat, de 
asemenea, că E.H. a decedat în detenŃie, la data de 04.11.1946, fiind, ulterior, reabilitat de 
Procuratura Generală, la data de 12.08.1992, motiv pentru care a fost emis Certificatul de 



Reabilitare, nr. 21(13)-1514/92, din 16.06.2008, prin care se constată faptul tragerii lui la 
răspundere penală din motive politice. 

A concluzionat reclamantul că acŃiunea este admisibilă, deoarece bunicul său a fost 
condamnat pentru fapte prevăzute de o lege penală, săvârşite înainte de data de 6 martie 1945, 
al căror scop a fost exprimarea protestului împotriva dictaturii şi terorii comuniste, precum şi 
pentru acŃiuni de împotrivire cu arma regimului comunist. Printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă, pronunŃată în perioada de după 06.03.1945, s-a dispus condamnarea lui E.H. , 
cetăŃean român, această condamnare având motive politice. 

În drept, reclamantul a invocat dispoziŃiile din Legea nr. 221/2009, art. 1 alin. (1), alin. 
(3) şi alin. (4), art. 4, alin. (1) şi alin. (4);O.U.G. nr. 214/1999, art. 2, alin. 1, lit. a) şi c); 
DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948, art. 2, art. 3, art. 8, art. 9; 
Protocolul nr.12 la ConvenŃia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi LibertăŃilor 
Fundamentale, art. 1; ConvenŃia asupra imprescriptibilităŃii crimelor de război şi a crimelor 
contra umanităŃii, art. 1, lit. b).  

Tribunalul Vaslui, prin sentinŃa civilă nr. 645/2011 din 16.02.2011, a respins acŃiunea 
promovată de N.V. în contradictoriu cu statul român. 

PronunŃând această sentinŃă, tribunalul a reŃinut că, prin dispoziŃia de arest din 12 
decembrie 1945, SJ Orhei NKGB, s-a dispus arestarea bunicului reclamantului, E.H., sens în 
care a fost emis Mandatul nr. 293/13 decembrie 1945, iar prin sentinŃa Tribunalului Militar al 
trupelor NKVD ale RSS Moldovenească, din data de 14.04.1946, în baza art. 54-1 lit. a Cod 
Penal al Republicilor Sovietice Socialiste, a fost condamnat la privaŃiune de libertate pe 
durata unui termen de 10 ani. Ulterior, bunicul reclamantului a fost reabilitat de Procuratura 
Generală a Republicii Moldova, în baza Decretului Preşedintelui URSS din 13 august 1990. 

InstanŃa a reŃinut că legiuitorul român a acordat o atenŃie deosebită reglementărilor 
referitoare la reparaŃiile pentru suferinŃele cauzate de regimul comunist din perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989, emiŃând mai multe acte normative referitoare la reabilitarea 
persoanelor condamnate din motive politice – printre care O.U.G. nr. 214/1999, precum şi 
Legea nr. 221/2009. 

Scopul evident al acestor acte normative a fost de a repara abuzurile comise de 
regimul comunist instaurat în România în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

De asemenea, aceste acte normative sunt guvernate de principiul teritorialităŃii, 
principiu potrivit căruia legea se aplică în limitele teritoriului statului al cărui organ legislativ 
a edictat-o. 

Or, din actele şi lucrările dosarului a rezultat, pe de o parte, că autorul reclamantului a 
fost condamnat politic de către regimul comunist sovietic şi nu cel instaurat în România, 
pentru o faptă prevăzută de Codul Penal al Republicilor Sovietice Socialiste, aşa încât nu sunt 
îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 1 teza finală din Legea nr.221/2009, deoarece 
condamnarea autorului reclamantului nu a fost pronunŃată pentru o faptă ce a avut ca scop 
împotrivirea faŃă de regimul comunist totalitar instaurat în România, la 6 martie 1945 şi nici 
vreuna din faptele prevăzute de art. 2 alin 2 şi 3 din acelaşi act normativ. De altfel, ar fi ilogic 
ca şi statul român să răspundă de eventuale abuzuri ce ar fi comise de autorităŃile altor state, 
indiferent că acestea privesc sau nu cetăŃeni români.  

De asemenea, instanŃa a reŃinut şi faptul că, raportat la principiul teritorialităŃii, 
dispoziŃiile Legii nr.221/2009 şi ale O.U.G. nr. 214/1999 nu se pot aplica decât pentru 
abuzurile comise pe teritoriul României, teritoriu aşa cum este delimitat la momentul edictării 
legii. În aceste condiŃii, statul român nu poate fi obligat să recunoască un abuz săvârşit de 
reprezentanŃii altui stat împotriva unui cetăŃean român, actele normative cu caracter 
reparatoriu referindu-se exclusiv la abuzurile comise de statul român.  

Nu în ultimul rând, din actele şi lucrările dosarului a rezultat faptul că bunicul 
reclamantului a fost reabilitat de Procuratura Generală a Republicii Moldova în baza 
Decretului Preşedintelui URSS din 13 august 1990. 

Reclamantul N.V. a declarat recurs, considerând că sentinŃa tribunalului este nelegală 
şi netemeinică. În dezvoltarea motivelor de recurs, a susŃinut că, în ceea ce priveşte principiul 
teritorialităŃii, reŃinut de tribunal în sentinŃa recurată, a cerut aplicarea acestuia doar luând în 



considerare efectul retroactiv al Legii nr. 221/2009 la faptele săvârşite până la data de 
6.03.1945 sau după această dată, legea trebuind a fi aplicată şi acelui teritoriu aparŃinând la 
acel moment României, întrucât, până la data de 10.02.1947, Basarabia a fost parte a statului 
român, recunoscut prin Tratatul de la Versailles, din iunie 1919. 

A susŃinut recurentul că instanŃa de fond a aplicat greşit prevederile Legii nr. 
221/2009, dată fiind formularea generală a art. 1 alin.1 din acest act normativ, iar potrivit 
regulii de interpretare „unde legea nu distinge, nici interpretul nu este chemat să o facă”, 
generalitatea formulării ducând la generalitatea aplicării. 

Recurentul a pretins că a demonstrat identitatea dintre regimul comunist sovietic şi cel 
instaurat în România, cu atât mai mult cu cât, acest din urmă regim, a fost menŃinut prin 
prezenŃa în România a forŃelor sovietice, până în anul 1958, învederând că statul român nu a 
întreprins acŃiunile necesare pentru a-şi proteja cetăŃenii din teritoriile ocupate de trupele 
sovietice, deşi URSS nu respecta principiile enunŃate în Carta ONU, adoptată la 26.06.1945. 
Dacă s-ar fi insistat în acest sens, recurentul a apreciat că soarta defunctului E.H., precum şi a 
altor patrioŃi români, ar fi fost alta. 

Recurentul a mai considerat că, raportat la normele constituŃionale şi la dreptul 
internaŃional, potrivit cărora autoritatea statului se exercită asupra propriilor cetăŃeni şi în 
afara teritoriului naŃional, cu atât mai mult această autoritate se exercită în interiorul statului, 
cetăŃenii români bucurându-se de protecŃia statului, oriunde s-ar fi aflat. Atât timp cât E.H. a 
posedat doar cetăŃenie română, acesta era în drept să se aştepte – conform susŃinerilor 
recurentului – la protecŃie din partea statului român împotriva abuzului altui stat împotriva sa, 
abuz exercitat pe teritoriul României. 

Legal citat, statul român a depus la dosarul cauzei concluzii scrise, solicitând 
respingerea recursului ca nefondat, deoarece actele normative referitoare la reparaŃiile pentru 
suferinŃele cauzate de regimul comunist, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, sunt 
guvernate de principiul teritorialităŃii, principiu potrivit căruia legea se aplică în limitele 
teritoriului statului al cărui organ legislativ a edictat-o. Intimatul a apreciat că, atât timp cât 
autorul recurentului a fost condamnat politic de regimul comunist sovietic şi nu de cel 
instaurat în România, nu sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 1 teza finală din Legea 
nr. 221/2009. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de susŃinerile părŃilor, de ansamblul 
materialului probator administrat în cauză şi de prevederile legale incidente, curtea de apel a 
constatat că recursul nu este întemeiat. 

În acest sens, curtea a reŃinut că, prin cererea cu care a investit instanŃa de fond, N.V. a 
solicitat, în contradictoriu cu statul român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, să se constate 
caracterul politic al condamnării defunctului E.H., cetăŃean român, născut la 1.05.1902, în 
Hulboaca, judeŃul Orhei, Republica Moldova. Motivând în fapt acŃiunea promovată, 
reclamantul-recurent a susŃinut că bunicul său, conform adresei Arhivei NaŃionale a 
Republicii Moldova nr. 24-12/1399 din 21.05.2008 şi materialelor din dosarul nr. 3866, a 
satisfăcut serviciul militar în Regimentul 6 Jandarmi, iar la data de 31.10.1941, având în 
vedere ocuparea Basarabiei de URSS, în perioada 28.06.1940-22.06.1941, a depus jurământul 
de credinŃă naŃiunii, regelui şi statului român. 

În perioada de ocupaŃie sovietică, 1940-1941, E.H. s-a opus regimului comunist 
eschivându-se de a fi înrolat în armata roşie, iar în timpul războiului (1941-1944), în calitatea 
sa de gardian la postul de jandarmi, a supravegheat respectarea ordinii publice din localitate, 
anihilând, totodată, propaganda comunistă a unor consăteni. A susŃinut reclamantul că bunicul 
său a fost arestat la 31.12.1945 şi a fost condamnat, prin sentinŃa Tribunalului Militar al 
trupelor NKVD, din data de 14.04.1946, în baza art. 54-1 A Cod Penal „trădarea patriei”, la 
10 ani privaŃiune de libertate, însă a decedat la data de 4.11.1946. 

Reclamantul a precizat că bunicul său a fost reabilitat de Procuratura Generală, la data 
de 12.08.1992, conform Certificatului de Reabilitare nr. 21 (13) – 1514/92 din 16.06.2008, 
prin care se constată faptul tragerii la răspundere penală din motive politice. 

Reclamantul şi-a fundamentat juridic acŃiunea pe dispoziŃiile: Legii nr. 221/2009, ale 
O.U.G. nr. 214/1999, ale DeclaraŃiei Universale a Drepturilor Omului, ale Protocolului nr. 12 



la ConvenŃia Europeană a drepturilor omului şi ale ConvenŃiei asupra imprescriptibilităŃii 
crimelor de război şi a crimelor contra umanităŃii. 

Curtea a reŃinut că, potrivit sentinŃei emise în numele URSS, la data de 14.04.1946, de 
Tribunalul Militar al Trupelor NKVD al RSS Moldovenească, oraş Orhei, numitul E.H. (G.) a 
fost condamnat, în baza art. 54-1 A din Codul Penal al RSSU, la privaŃiune de libertate pe o 
durată de 10 ani. Certificatul de reabilitare nr. 21 (13) – 1514/92 din 16.06.2008 emis de 
Procuratura Generală a Republicii Moldova atestă că E.H., născut la 1902, originar şi locuitor 
din satul Hulboaca, raionul Orhei, RSSM, tras la răspundere penală din motive politice, în 
baza sentinŃei Tribunalului Militar al trupelor NKVD al RSSM din 14.04.1946, condamnat la 
10 ani privaŃiune de libertate, a fost reabilitat la 12.08.1992 de Procuratura Generală, în 
conformitate cu Decretul Preşedintelui URSS din 13.08.1990. 

Curtea a constatat că înscrisurile mai sus menŃionate dovedesc faptul că bunicul 
reclamantului-recurent a fost condamnat de URSS, la pedeapsa de 10 ani privaŃiune de 
libertate, pentru săvârşirea infracŃiunii prevăzute de art. 54-1 A din Codul penal al URSS, iar 
în anul 1992 acesta a fost reabilitat, în baza Decretului Preşedintelui URSS, constatându-se că 
a fost condamnat penal din motive politice. 

Raportat la cele expuse, curtea de apel a apreciat că instanŃa de fond a stabilit, în 
deplină concordanŃă cu probele administrate în cauză, situaŃia de fapt şi a aplicat corect 
prevederile legale la situaŃia de fapt, din speŃă. 

Astfel, tribunalul a reŃinut corect împrejurarea că prevederile Legii nr. 221/2009 şi ale 
O.U.G. nr. 214/1999 nu sunt operante în litigiul dedus prezentei judecăŃi. 

A constatat curtea că, potrivit art. 1 alin.1 din Legea nr. 221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunŃate în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, constituie condamnare cu caracter politic orice 
condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pronunŃată în perioada 
6.03.1945-22.12.1989, pentru fapte săvârşite înainte de 6.03.1945 sau după această dată şi 
care au avut drept scop împotrivirea faŃă de regimul totalitar instaurat la data de 6.03.1945. 

În alineatul 2 al art. 1 sunt enumerate infracŃiunile din Codul penal român şi din Legile 
penale române, care constituie condamnări cu caracter politic, iar în articolul 3 sunt 
enumerate, exemplificativ, măsurile administrative cu caracter politic luate de autorităŃile 
române în baza unuia dintre actele normative prevăzute expres de acest text.  

Tot astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 214/1999, se recunoaşte calitatea de luptător în 
rezistenŃa anticomunistă desfăşurată în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
persoanelor condamnate pentru infracŃiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din 
motive politice, unor măsuri administrative abuzive. 

În art. 2 sunt enumerate infracŃiunile care sunt considerate ca fiind săvârşite din 
motive politice, iar în articolul 3 sunt prevăzute măsurile administrative care formează 
obiectul reglementării actului normativ. 

Raportat la aceste două legi, curtea a reŃinut că pentru a se putea recunoaşte unei 
persoane caracterul politic al condamnării sau calitatea de luptător în rezistenŃa anticomunistă 
este necesar că persoana respectivă să fi fost condamnată pentru vreuna dintre infracŃiunile 
prevăzute de Codul penal român sau de Legile penale speciale române îndreptate împotriva 
regimului comunist instaurat în România, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 sau 
să fi suportat vreuna dintre măsurile administrative enumerate în aceste legi, dispuse de 
autorităŃile române ca urmare a săvârşirii unor fapte îndreptate împotriva aceluiaşi regim 
comunist din România. Curtea a reŃinut că autorul recurentului nu s-a aflat în niciuna dintre 
situaŃiile mai sus menŃionate pentru a putea beneficia de prevederile acestor legi reparatorii, 
câtă vreme acesta – deşi cetăŃean român – a fost condamnat de Tribunalul Militar al Trupelor 
NKVD al RSS Moldovenească, oraş Orhei, pentru săvârşirea unei infracŃiuni prevăzute de 
Codul penal al URSS (trădarea patriei), iar infracŃiunea a fost îndreptată împotriva acestei Ńări 
şi nu împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989. 

În aceste condiŃii, curtea de apel a constatat că susŃinerile recurentului referitoare la 
aplicarea retroactivă a Legii nr. 221/2009 faptelor săvârşite pe teritoriul Basarabiei care, până 



la data de 10.02.1947, era parte a statului român şi la identitatea dintre regimul comunist 
sovietic şi cel instaurat în România sunt neîntemeiate. Mai mult, aşa cum a reŃinut şi 
tribunalul, autorul recurentului – E.H. (G.) – a fost reabilitat de însuşi statul care l-a 
condamnat, recunoscându-se caracterul politic al condamnării acestuia prin Decretul 
Preşedintelui URSS din 13.04.1990. 

În consecinŃă, curtea de apel a apreciat că tribunalul a procedat la o corectă aplicare a 
legilor reparatorii în materie, astfel că, în baza art. 312 alin.1 teza a II-a C.pr.civ., a fost 
respins ca neîntemeiat recursul declarat de N.V., fiind menŃinută sentinŃa atacată. 

7. Hotărâre. Motivare. Recurs 

Temei de drept: C.pr.civ. art. 261, art. 304 pct. 5, art. 312. 

DispoziŃiile art. 261 C.pr.civ. privind cuprinsul hotărârii au caracter imperativ, 
încălcarea lor fiind sancŃionată cu nulitatea. 

În cazul în care se constată că între considerentele sentinŃei şi dispozitiv există 
neconcordanŃe, în ceea ce priveşte soluŃionarea unor capete de cerere, 
asupra cărora instanŃa nu s-a pronunŃat prin dispozitivul hotărârii – ca 
parte ce se execută – este incident motivul de casare prevăzut de art. 304 
pct. 5 C.pr.civ., soluŃia fiind casarea cu trimitere. 

Decizia civilă nr. 183 din 10 mai 2011  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi la data de 12.08.2008 reclamanta C.A. a 
chemat în judecată pârâta S.C. „M.U.” SA Iaşi, solicitând fie obligarea pârâtei de a o 
despăgubi corespunzător valorii terenului în suprafaŃă totală de 1466,01 m.p. situat în 
municipiul Iaşi str. C. nr. 5 (M.R.) fie obligarea pârâtei să la restituirea terenului în natură. 

În motivarea în fapt a acŃiunii, reclamanta a arătat că este persoană îndreptăŃită la 
măsuri reparatorii conform Legii nr. 10/2001, pârâta este unitate deŃinătoare şi are obligaŃia 
fie de a restitui imobilul preluat de stat în natură, fie de a acorda despăgubiri, că deşi notificată 
pârâta nu a soluŃionat cererea. 

Cauza a parcurs un prim ciclu procesual, în care Tribunalul Iaşi, prin sentinŃa civilă nr. 
332 din 22.02.2010, a respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive invocată de pârâtă, 
obligând-o să emită decizie de restituire în natură a suprafeŃei de 1135 m.p., să acorde 
despăgubiri băneşti pentru 331 m.p. conform Legii nr.247/2005 Titlul VII. 

Curtea de Apel Iaşi, prin decizia civilă nr. 90 din 9 iunie 2010, a admis apelul declarat 
de părŃi şi a trimis cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanŃă. InstanŃa de control judiciar a 
constatat că tribunalul a respins nelegal excepŃia calităŃii procesuale pasive, fără a verifica 
aspectul dedus judecăŃii prin probe, şi apărarea pârâtei că nu este deŃinătoare, sens în care sunt 
şi concluziile expertului tehnic. 

InstanŃei de trimitere i s-a indicat să stabilească cine este „entitatea deŃinătoare” în 
accepŃiunea Legii nr. 10/2001, dacă imobilul este evidenŃiat în patrimoniul acesteia, dacă 
societatea comercială este privatizată integral sau statul este acŃionar ori asociat majoritar, sau 
minoritar al unităŃii care deŃine imobilul, în raport de care se va putea reŃine dacă pârâta are 
calitate procesuală pasivă. 

În ce priveşte apelul declarat de reclamantă, curtea a reŃinut că urmare precizărilor la 
acŃiune din 29 septembrie 2008, acŃiunea a fost modificată conform art. 132 C.pr.civ., 
tribunalul având obligaŃia, în temeiul art. 129 alin. 6 C.pr.civ. şi Deciziei XX sin 19 martie 
2007 a Î.C.C.J. –SecŃiile Unite de a se pronunŃa asupra obiectului cererii deduse judecăŃii. S-a 
arătat că prima instanŃă are obligaŃia să soluŃioneze în fond nu numai contestaŃia formulată 
împotriva dispoziŃiei de respingere a notificării, ci şi acŃiunea persoanei îndreptăŃite în cazul 
refuzului nejustificat al entităŃii deŃinătoare de a răspunde la notificare, pe fond, a părŃii 
interesate. 

În rejudecare, reclamanta, prin cererea depusă în şedinŃa publică 18 octombrie 2010, a 
solicitat introducerea în cauză în calitate de pârâŃi a Municipiului Iaşi şi a Primarului 
Municipiului Iaşi, a Comisiei Municipale Iaşi de aplicare a Legii nr. 10/2001, S.C. „F.” SA 



Iaşi, S.C. „T.F.” S.A. (societate lichidată la 01.11.2007 şi radiată din evidenŃele Oficiului 
NaŃional al Registrului ComerŃului, SC „BSR. E.” SRL solicitând să se constate ca fiind 
unitate deŃinătoare SC „F.” SA; nulitatea absolută a contractelor de vânzare-cumpărare nr. 
792/14.03.2004 şi nr. 804/30.11.2007 prin care pârâŃii introduşi în cauză, părŃi în contract, şi-
au transmis dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu; nulitatea transmiterii terenului 
între SC „T.F.” SA şi SC „F.” SA. 

Reclamanta a solicitat prin cererea intitulată „completatoare şi precizatoare” şi 
obligarea unităŃii deŃinătoare să-i lase în deplină proprietate şi lini ştită posesie terenul în 
suprafaŃă de 1135 m.p. cât şi a ultimului deŃinător SC „BSR. E.” SRL, ce constituie acŃiune în 
revendicare, efectuarea cuvenitelor menŃiuni în cartea funciară, înscriere şi radiere, cu 
acordarea cheltuielilor de judecată. 

Prima instanŃă a dispus completarea probelor cu înscrisuri, părŃile introduse în proces 
nu au formulat întâmpinare sau apărări. 

Tribunalul Iaşi, prin sentinŃa civilă nr. 254 din 20 decembrie 2010, a admis acŃiunea 
civilă formulată de reclamanta C.A., aşa cum a fost completată şi precizată, în contradictoriu 
cu pârâŃii Municipiul Iaşi, prin Primar, Primarul municipiului Iaşi, Comisia municipală Iaşi de 
aplicare a Legii 10/2001, prin reprezentanŃii legali, SC „F.” SA Iaşi prin lichidator, SC „T.F.” 
SA, SC „M.U.” SA, şi SC” BSR E.” SRL Iaşi. S-a constatat că unitatea deŃinătoare în 
accepŃiunea Legii nr.10/2010 este pârâta SC „F.” SA Iaşi, iar pârâta SC „F.” SA Iaşi a fost 
obligată să îi lase reclamantei C.A. în deplină proprietate şi posesie suprafaŃa de 1135 m.p. 
identificată de expertul R.D., rămasă liberă după demolarea casei autorilor reclamantei. 

În subsidiar s-a dispus obligarea ultimului deŃinător, respectiv pârâta „BSR. E.” SRL 
Iaşi să-i lase reclamantei în deplină proprietate şi posesie suprafaŃa de teren de 1135 m.p. 
identificată de expert R.D. conform aliniatului anterior menŃionat, iar pârâtul Primarul 
municipiului Iaşi a fost obligat să emită dispoziŃie de restituire prin echivalent sau acordarea 
de măsuri reparatorii pentru restul suprafeŃei de 331 mp ocupate de construcŃii şi alte spaŃii 
conform concluziilor expertului. S-a dispus radierea din Cartea Funciară nr. 95492 şi 
95483/2007 a dreptului de proprietate înregistrat pe numele pârâtei „BSR. E.” SRL asupra 
suprafeŃei de 1135 m.p. teren identificat de expertiză, suprafaŃă rămasă liberă după demolarea 
casei autorilor reclamantei. S-a dispus înscrierea în Cartea Funciară nr. 95492 şi 95483/2007 
cu titlul de proprietate în favoarea reclamantei C.A. a terenului în suprafaŃă de 1135 m.p. 
identificat de expert R.D., conform aliniatului anterior.  

Pentru a pronunŃa hotărârea prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
În calitate de persoană îndreptăŃită şi în conformitate cu art.26 din Legea nr.10/2001, 

reclamanta a trimis Primăriei municipiului Iaşi notificarea, acestea înregistrând-o la nr.21103 
în data de 30 martie 2001. După mai mult de 6 ani, prin adresa nr.88214/27.11.2007, 
Compartimentul de aplicare a Legii nr.10/2001 de la Primăria mun. Iaşi i-a comunicat că s-a 
dispus redirecŃionarea dosarului către pârâta S.C. „T.F.” SA Iaşi, pe motiv că aceasta este 
unitatea deŃinătoare în accepŃiunea Legii nr.10/2001. 

La data intrării în vigoare a Legii nr.10/2001 (14 februarie 2001), moment în funcŃie 
de care se face calificarea unităŃii deŃinătoare, terenul revendicat se afla în administrarea 
directă a S.C. „F.” SA Iaşi, întreprindere cu capital integral de stat. Tribunalul a constatat că la 
data de 07.08.2001, S.C. „F.” SA Iaşi a primit, pentru terenurile pe care le avea în folosinŃă, 
Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor seria MO7 
nr.2458/07.08.2001. Potrivit dispoziŃiilor H.G. nr.834/1991, eliberarea certificatului de 
atestare a dreptului de proprietate era condiŃionată, între altele de faptul deŃinerii terenului de 
societatea comercială respectivă, deci unitatea deŃinătoare, în accepŃiunea Legii nr.10/2001, 
fiind S.C. „F.” SA Iaşi, care vindea o suprafaŃă de teren, ce includea şi terenul revendicat, 
către S.C. „T.F.” SA Iaşi, aşa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare 
nr.793/14.03.2004 încheiat la biroul notarului public. La data de 01.11.2007, S.C. „T.F.” SA 
Iaşi a fuzionat cu S.C. „M.U.” SA, fiind absorbită de aceasta din urmă. În felul acesta, terenul 
revendicat a ajuns în patrimoniul S.C. „M.U.” SA. În aceeaşi lună, S.C . „M.U.” SA a 
înstrăinat o suprafaŃă de teren care includea şi terenul revendicat, către S.C. „BSR. E.” SRL, 
aşa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare nr.804/30.11.2007 încheiat la biroul 



notarului public. 
A reŃinut tribunalul că înstrăinările menŃionate sunt lovite de nulitate absolută, potrivit 

art.21 alin.5 din Legea nr.10/2001, deoarece înstrăinarea bunurilor imobile, terenuri şi/sau 
construcŃii, notificate potrivit prevederilor prezentei legi, (indiferent de modalitatea 
înstrăinării) este interzisă, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, până la soluŃionarea procedurilor 
administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege. În speŃă, terenul era notificat 
potrivit prevederilor Legii nr.10/2001 încă din data de 30 martie 2001. 

Împotriva hotărârii Tribunalului Iaşi au declarat apel pârâŃii SC „M.U.” SA Iaşi şi SC 
„BSR. E.” SRL Iaşi. 

Apelanta SC „BSR. E.” SRL Iaşi a criticat hotărârea sub următoarele aspecte: 
Procedura de citare nu a fost legal îndeplinită pentru ziua în care s-a judecat cauza, nu 

a fost citată fiind încălcate dreptul la apărare şi principiul contradictorialităŃii, susŃinând că a 
fost în imposibilitate de a formula apărări, iar vătămarea produsă în sensul art. 105 C.pr.civ. 
nu poate fi înlăturată decât prin desfiinŃarea sentinŃei. 

InstanŃa de fond a obligat o altă persoană decât cea chemată în judecată prin 
dispozitivul deciziei, respectiv SC „BSR. E.” SRL, ce nu este parte în contractul de vânzare-
cumpărare la predarea imobilului, astfel că hotărârea instanŃei de fond s-a pronunŃat în 
contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală de folosinŃă. 

Tribunalul nu s-a pronunŃat asupra unui lucru cerut prin cererea completatoare, adică 
asupra nulităŃii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare, a transmiterii bunului de la SC 
„F.” SA, la SC „T.F.” SA, fiind încălcat principiul disponibilităŃii, ce atrage nulitatea 
hotărârii, al bunei-credinŃe a părŃilor la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare nr. 
793/2004 şi nr. 804/2007, în condiŃiile în care pârâŃii nu au avut cunoştinŃă de notificarea 
adresată Primăriei municipiului Iaşi. A fost încălcat şi principiului nerotroactivităŃii legii 
civile, indisponibilizarea bunurilor obiect al notificării fiind introdusă în Legea nr. 10/2001 
prin Legea nr. 247/2005, ulterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare cu nr. 793/14 
martie 2004. Reclamanta nu a făcut dovada dreptului de proprietate, pentru teren emiŃându-se 
certificat de atestate conform H.G. nr.834/1991 şi art. 20 Legea nr. 15/1990, în favoarea SC 
„F.” SA, ce nu a fost anulat. 

Apelanta SC „M.U.” SA Iaşi a formulat critici comune sub aspectul bunei-credinŃe, ca 
parte în contractele de vânzare-cumpărare, invocând principiul securităŃii circuitului civil şi al 
stabilităŃii raporturilor juridice. A invocat într-un alt motiv nulitatea hotărârii instanŃei care, 
prin dispozitiv, încălcând art. 261 pct. 5 C.pr.civ., nu s-a pronunŃat asupra a ceea ce a fost 
investită. 

Motivele de recurs comune, pe fond, au fost grupate şi analizate prin considerente 
unice. Analizând lucrările dosarului, curtea de apel a constatat că pricina a parcurs un prim 
ciclu procesual – prima instanŃă şi apel – cauza fiind trimisă spre rejudecare la Tribunalul Iaşi, 
cu indicaŃii obligatorii dispuse prin decizia civilă nr.90/2010 a CurŃii de Apel Iaşi. 

În considerentele hotărârii recurate şi în dispozitiv nu se regăseşte soluŃia instanŃei de 
trimitere asupra stabilirii unităŃii deŃinătoare, dacă statul este acŃionar majoritar sau minoritar, 
cine este entitatea investită cu soluŃionarea notificării, respectiv a calităŃii procesuale pasive. 

Având plenitudine de jurisdicŃie asupra căreia Î.C.C.J. –SecŃiile Unite a statuat prin 
Decizia nr. XX/19.03.2007, tribunalul a obligat două societăŃi comerciale la restituirea în 
natură a imobilului preluat abuziv de stat în suprafaŃă de 1135 m.p, în principal şi în subsidiar, 
ca şi cum ar fi soluŃionat o acŃiune în revendicare, de drept comun şi nu a temeiului de drept a 
cererii, Legea nr. 10/2001, curtea a reŃinut că Legea nr. 10/2001 prin norme imperative 
stabileşte cazurile şi condiŃiile în care se poate dispune restituirea în natură ca măsură 
reparatorie, cine are această obligaŃie şi numai ca urmare a parcurgerii procedurii prevăzute de 
lege. 

Procedura instituită prin Legea 10/2001 derogă de la regulile de drept comun în ce 
priveşte modalitatea sesizării instanŃei părŃi, termene, impunerea procedurii administrative 
prealabile cu excepŃiile stabilite expres şi limitativ de lege. 

În rejudecare, tribunalul a primit cererea completatoare, cu noi capete de cerere, deşi 
cadrul procesual a fost stabilit de legea specială, fără a aduce la îndeplinire şi indicaŃiile 



obligatorii ale instanŃei de control judiciare. 
În prealabil se impune analizarea excepŃiilor de procedură, a criticilor privind legala 

citare şi a nulităŃii sentinŃei atacate, prin încălcarea art. 261 pct. 5 C.pr.civ. 
Prin încheierea din 18 octombrie 2010, tribunalul a dispus introducerea în proces şi 

citarea părŃilor din cererea completatoare, acordând termen la 15 noiembrie 2010, pentru care 
procedura s-a îndeplinit cu SC „BSR. E.” SRL prin afişare. DispoziŃia citării s-a menŃinut şi 
pentru termenul din 13 decembrie 2010, când au avut loc dezbaterile în fond, citaŃia fiind 
predată reprezentantului societăŃii în calitate de jurist, identificat prin datele din cartea de 
identitate şi semnătură. 

Urmare modificării dispoziŃiilor Codului de procedură civilă prin Legea 202/2010 în 
ce priveşte citarea, curtea de apel a constatat că SC „BSR. E.” SRL Iaşi a fost legal citată, 
motivul de recurs nefiind întemeiat, tribunalul soluŃionând cauza în limitele investirii şi 
pronunŃându-se cu privire la societăŃile comerciale pârâte chemate în judecată.  

Întemeiată este critica cu privire la admiterea acŃiunii în contradictoriu cu SC „T.F.” 
SA Iaşi, radiată din evidenŃele Oficiului NaŃional al Registrului ComerŃului ca urmare a 
dizolvării, fără lichidare prin fuziune cu SC „M.U.” SA Iaşi – societate absorbită la 30 
octombrie 2007. Urmare dizolvării, persoana juridică nu este subiect de drept, astfel că nu are 
capacitate procesuală de folosinŃă. 

Critica constând în nulitatea sentinŃei ca act de procedură a instanŃei este întemeiată. 
Hotărârile instanŃei de control judiciar în cazul trimiterii cauzei pentru rejudecare sunt 

obligatorii pentru judecătorii fondului asupra problemelor de drept dezlegate, precum şi 
asupra necesităŃii administrării unor probe. Tribunalul, în considerentele sentinŃei, s-a limitat 
la a reŃine indisponibilizarea bunurilor preluate de stat abuziv, sancŃiune a nulităŃii actelor prin 
care s-a transmis dreptul de proprietate asupra acestora terŃilor ulterior adoptării Legii 
10/2001. 

Însă prima instanŃă nu a soluŃionat, aşa cum a dispus curtea în primul ciclu procesual, 
excepŃia calităŃii procesuale pasive. S-a constatat că între considerentele sentinŃei şi dispozitiv 
există neconcordanŃe în ce priveşte capetele de cerere prin care s-a solicitat constatarea 
nulităŃii contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de pârâŃi ce au ca obiect terenul notificat 
cu privire la care prima instanŃă nu s-a pronunŃat. 

În recurs, din perspectiva dispoziŃiilor art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ., conform cărora 
hotărârea va cuprinde „motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanŃei, cum 
şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părŃilor”, critica este întemeiată, ceea ce face 
întemeiat motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 5 C.pr.civ. 

DispoziŃiile art.261 alin. 2 C.pr.civ. privind cuprinsul hotărârii au caracter imperativ, 
iar încălcarea lor este sancŃionată cu nulitatea. Înlăturarea considerentelor încălcării se poate 
face numai prin casarea hotărârii atacate şi trimiterea pentru rejudecare. Curtea a reŃinut că 
existenŃa unui control judiciar eficient nu poate fi concepută în lipsa unor mijloace 
procedurale care să impună respectarea deciziile adoptate de instanŃele superioare, care 
cantonează limitele rejudecării. 

Prin motivele de recurs pe fondul cauzei sunt formulate critici şi apărări în cererea 
completatoare formulată de reclamantă, prin care în al doilea ciclu procesual, în rejudecare 
sunt introduse părŃi şi formulate noi capete de acŃiune ce impun şi o altă competenŃă 
materială, căi de atac supuse normelor de drept comun sau altor legi speciale şi nu a 
procedurii instituite de Legea nr. 10/2001, modificată prin Legea nr.202/2010, în care s-a 
suprimat calea de atac a apelului. 

Sub acest aspect, criticile pe fond nu au fost analizate de curte, ci în aplicarea art.315 
alin. 3 C.pr.civ., tribunalul urma să judece din nou, Ńinând seama de toate motivele invocate 
prin declaraŃiile de recurs. Pe de altă parte, instanŃa de trimitere urma a stabili dacă şi în ce 
măsură, acŃiunea poate fi modificată, ulterior trimiterii pentru rejudecare, în condiŃiile art. 132 
C.pr.civ. şi ale Legii speciale nr. 10/2001, de instanŃa care rejudecă fondul, ori aceasta 
generează sau nu o altă situaŃie juridică decât aceea avută în vedere de curte, prin decizia nr. 
90/2010 ca instanŃă de apel. 

Pentru considerentele expuse, omisiunea tribunalului de a respecta îndrumările 



instanŃei de control judiciar echivalează cu necercetarea fondului, ceea ce a impus, în temeiul 
art. 312 pct. 5 C.pr.civ., casarea hotărârii şi trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeaşi 
instanŃă. 

8. Legea nr. 221/2009. Despăgubiri. Încetarea temeiului de drept, ca 
urmare a pronunŃării de Curtea ConstituŃională a Deciziei nr. 
1360/2010 în cursul judecăŃii 

Temei de drept: Legea nr. 221/2009, art. 5; Legea nr. 47/1992, art. 31; CEDO art. 1,Protocolul nr. 1. 

Posibilitatea recunoscută de lege unor persoane de a obŃine în urma unui 
proces, despăgubiri pentru anumite prejudicii suferite într-o anumită 
perioadă, nu are semnificaŃia de „bun” sau a „speranŃei legitime” în sensul 
jurisprudenŃei CurŃii Europene a Drepturilor Omului, atâta timp cît 
deznodământul este incert până la momentul finalizării procesului, prin 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

Decizia civilă nr. 196 din 18 mai 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 288 din 31 ianuarie 2011 a Tribunalului Iaşi s-a respins 
acŃiunea reclamantei S.F. în contradictoriu cu statul român, prin Ministerul FinanŃelor Publice 
reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Iaşi. 

Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut că prin cererea introductivă de 
instanŃă, reclamanta a arătat că soŃul său, S.I. a fost condamnat prin sentinŃa penală nr. 388 din 
29.03.1949 a fostului Tribunal Militar Iaşi pronunŃată în dosarul nr. 317/1949 pentru 
săvârşirea infracŃiunii de uneltire contra ordinii sociale, cu pedeapsa de 6 ani închisoare 
corecŃională şi 3 ani interdicŃie corecŃională în temeiul art. 209 punctul 2 litera a,b,f din Codul 
penal din 1936 combinat cu Decretul Lege nr. 856/1938 şi infracŃiunea de răspândire de 
publicaŃiuni interzise prevăzută de art. 325 Cod penal combinat cu Decretul Lege nr. 
856/1938, acesta executând integral pedeapsa în perioada 14.06.1948 – 15.06.1954, arătând 
suferinŃele prin care a trecut soŃul său în această perioadă şi după şi că datorită stigmatului de 
„fost deŃinut politic” acesta a fost mereu marginalizat, fiindu-i aproape imposibil să 
stabilească orice fel de relaŃii cu membrii comunităŃii din care a făcut parte după eliberare, 
abia după 20 de ani de la eliberare căsătorindu-se şi că deşi a sperat mereu că această suferinŃă 
va fi reparată într-un fel, acesta a murit neîmpăcat din acest punct de vedere. 

Prin Legea nr. 221/2009 s-a urmărit în principal ştergerea tuturor consecinŃelor penale 
ale condamnărilor cu caracter politic, repunerea în drepturi, în cazul în care prin hotărârea de 
condamnare s-a dispus decăderea din acestea sau degradarea militară, că reparaŃia obişnuită 
prin efectul Decretului Lege nr. 118/1990 cu modificările şi completările ulterioare nu este 
suficientă şi reglementarea unei posibilităŃi speciale de reparare a prejudiciului material 
produs prin confiscarea unor bunuri ca efect al hotărârii de condamnare cu caracter politic. 

Totodată, însă, tribunalul a avut în vedere şi faptul că persoana condamnată a decedat, 
prin urmare nu este beneficiarul direct al despăgubirilor, deşi prejudiciul moral semnificativ s-
a produs asupra sa şi într-o mai mică măsură asupra familiei sale. 

De asemenea, nu este lipsit de relevanŃă nici faptul că a trecut o perioadă îndelungată 
de timp de la data producerii şi până în prezent – mai bine de 50 de ani, astfel că nu se poate 
nega o atenuare semnificativă a prejudiciului moral prin trecerea timpului, însăşi înlăturarea 
prin lege a efectelor hotărârii judecătoreşti de condamnare cu caracter politic constituind o 
satisfacŃie rezonabilă. 

Totodată, prin decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 1360 din 21.10.2010 prevederile art. 5 
alineat 1 litera a teza I din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi 
măsurile administrative asimilate acestora, pronunŃate în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989, prevederi pe care reclamanta a precizat că îşi întemeiază acŃiunea, au fost 
declarate neconstituŃionale, decizia fiind definitivă şi general obligatorie şi ca atare tribunalul 
a respins acŃiunea. 

 Împotriva acestei sentinŃe a formulat recurs reclamanta S.F., criticând-o pentru 



nelegalitate, potrivit art. 304 punctul 9 C.pr.civ., în sensul că decizia CurŃii ConstituŃionale şi 
OrdonanŃa Guvernului de limitare a cuantumului despăgubirilor morale încalcă art. 14 din 
ConvenŃie şi în consecinŃă nu-i sunt aplicabile deoarece s-ar afla într-o situaŃie discriminatorie 
faŃă de cei ce au formulat anterior astfel de cereri şi au obŃinut hotărâri irevocabile favorabile 
de despăgubire, prin sentinŃa pronunŃată fiind încălcat astfel şi principiul securităŃii 
raporturilor juridice în societate, hotărârea astfel pronunŃată fiind nelegală şi dată cu aplicarea 
greşită a legii. 

 Recursul este nefondat, instanŃa de recurs reŃinând că prin acŃiunea introductivă de 
instanŃă reclamanta S.F. a chemat în judecată statul român, prin Ministerul FinanŃelor Publice 
pentru a fi despăgubită cu suma de 5000 euro daune morale în baza Legii nr. 221/2009, 
motivat de faptul că prin sentinŃa penală nr. 388 din 29.03.1949 a Tribunalului Militar Iaşi 
soŃul său, S.I., a suferit o condamnare cu caracter politic de 6 ani închisoare corecŃională şi 3 
ani interdicŃie corecŃională pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 209 din Codul penal din 
1936, pedeapsă pe care a executat-o integral în perioada 14.06.1948 – 14.06.1954, perioadă în 
care a fost supus la suferinŃe fizice şi psihice de nedescris, iar după eliberarea sa a fost mereu 
marginalizat de societate şi stigmatizat ca fost deŃinut politic şi deşi a sperat toată viaŃa sa că 
aceste nedreptăŃi vor fi reparate, a murit neîmpăcat. 

 Prin Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunŃate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, 
s-a reglementat acordarea despăgubirilor morale victimelor totalitarismului comunist pentru 
prejudiciul moral suferit, dacă se apreciază, în urma examinării tuturor circumstanŃelor 
cauzelor de către instanŃele de judecată, că reparaŃia obŃinută prin efectul Decretului Lege nr. 
118/1990 şi O.U.G. nr.214/1999 nu este suficientă, precum şi în cazul în care nu au fost 
acordate drepturi de natura celor anterior enunŃate. 

 Numai că, în timpul derulării procesului, la data de 21.10.2010, Curtea 
ConstituŃională a pronunŃat Decizia nr. 1360 prin care a constatat că prevederile art. 5 alin.1 
lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora pronunŃate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
cu modificările şi completările ulterioare sunt neconstituŃionale. Această decizie este 
definitivă şi general obligatorie, astfel că la data judecării cererii în primă instanŃă, temeiul de 
drept pe care reclamanta şi-a întemeiat cererea nu mai exista. 

 Criticile referitoare la încălcarea art. 14 din ConvenŃie şi a neaplicării în situaŃia sa a 
deciziei CurŃii ConstituŃionale şi O.U.G. nr. 214/1999 nu-i sunt aplicabile, fiind neîntemeiate. 
Simpla posibilitate recunoscută prin lege unor persoane de a obŃine, în urma unui proces, 
despăgubiri pentru anumite prejudicii suferite în trecut nu are semnificaŃia unei speranŃe 
legitime, atâta timp cât deznodământul judiciar este incert până la momentul finalizării 
procesului, după cum, în mod constant a statuat jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor 
Omului. 

Tribunalul, pronunŃându-se la data de 31.01.2011, dată la care şi-au încetat efectele 
juridice dispoziŃiile art. 5 alin.1 lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 declarate 
neconstituŃionale prin Decizia nr. 1360 din 21.10.2010 a CurŃii ConstituŃionale, în mod corect 
şi legal a respins acŃiunea reclamantei. 

 Pentru toate aceste considerente, raportat la motivele de recurs invocate şi care nu 
sunt fondate, în baza art. 312 C.pr.civ. curtea de apel a respins recursul formulat de S.F. 
împotriva sentinŃei civile nr. 288 din 31 ianuarie 2011 a Tribunalului Iaşi, pe care a menŃinut-
o. 

9. AcŃiune în reziliere antecontract de vânzare-cumpărare. Regula 
unanimităŃii 

Temei de drept: C.civ. art. 1073, art. 1074, art. 1079, art. 1020, art. 1021; CEDO, art. 6 alin. 1, 
C.pr.civ. art. 41, art. 47, art. 48. 

ConvenŃiile legal făcute au putere de lege între părŃile contractante, ce sunt 
egale în drepturi şi în ce priveşte executarea lor. 



Rezilierea unui act juridic nu poate fi dispusă la cerere numai pentru una din 
părŃile ce şi-au asumat o anumită obligaŃie, în speŃă de a vinde, deoarece 
drepturile şi obligaŃiile părŃilor având izvorul în convenŃie sunt indivizibile. 

Decizia civilă nr. 197 din 18 mai 2011  

Reclamanta L.L. a învestit Judecătoria Iaşi la data de 4 august 2009 cu acŃiune în 
rezilierea antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 729/15.09.2009 la biroul 
notarului public, în contradictoriu cu pârâtul A.M.. 

Reclamanta a invocat ca motiv de reziliere neîndeplinirea de pârât a obligaŃiei de plată 
a tranşelor din preŃ, în modalitatea stabilită. 

 În drept acŃiunea s-a motivat pe art. 1073, 1074, 1079, 1020, 1021 Cod civil. 
Pârâtul, prin întâmpinare, a invocat excepŃia de prematuritate a introducerii acŃiunii şi 

de neexecutare a obligaŃiilor asumate de reclamanŃi, care nu i-au predat posesia imobilului, şi 
a lipsei coparticipării procesuale active. 

Judecătoria Iaşi, prin sentinŃa civilă nr. 5991 din 15 aprilie 2010, a admis excepŃia 
lipsei coparticipării procesuale active a reclamantei şi a respins acŃiunea, prima instanŃă 
constatând că antecontractul de vânzare-cumpărare, la fel cu contractul de vânzare-cumpărare, 
este un contract cu executare dintr-odată şi nu este posibilă denunŃarea sa unilaterală, doar de 
unul dintre creditori. Creditorul poate opta între utilizarea pactului comisoriu expres şi 
executarea silită a obligaŃiei debitorului. 

Cealaltă coproprietară a terenului ce a făcut obiectul actelor din litigiu, respectiv sora 
reclamantei C.G., trebuie să-şi exprime personal voinŃa de desfiinŃare a actelor, atâta timp cât 
reclamanta nu a făcut dovada că există o hotărâre judecătorească sau vreun act prin care s-a 
dispus ieşirea lor din indiviziune asupra terenului şi nici nu este vreo prevedere expresă în 
actele respective că debitorul, respectiv pârâtul, se poate libera de datorie prin întâmpinarea 
obligaŃiei de plată a ratelor doar către una din coproprietarele terenului. 

În apelul declarat împotriva sentinŃei, reclamanta a formulat critici cu privire la 
soluŃionarea excepŃiei, fiind încălcat art. 21 din ConstituŃia României şi jurisprudenŃa CurŃii 
Europene a Drepturilor Omului în aplicarea regulii unanimităŃii, susŃinând că acŃiunea a fost 
promovată motivat de neîndeplinirea obligaŃiilor de pârât, acŃiunea nu este reală în realizarea 
unui drept pentru a fi necesară coparticiparea procesuală a tuturor titularilor dreptului pentru 
opozabilitate. 

A mai arătat apelanta că acŃiunea este personală, cu rol conservatoriu, urmărind 
protejarea şi conservarea unui drept, ea putând fi exercitată de oricare dintre titulari.  

Dezvoltând motivele de apel, reclamanta a invocat jurisprudenŃa instanŃelor naŃionale 
şi a CurŃii Europene în materia proprietăŃii, aplicabilă şi în acŃiunile în rezilierea convenŃiilor. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 88 din 2 februarie 2011, a respins apelul declarat 
de L.L. Criticile reclamantei nu sunt întemeiate, atât încheierea cât şi denunŃarea unei 
convenŃii având ca obiect transferul unui drept real sunt acte de dispoziŃie pentru care se cere 
sub sancŃiunea nulităŃii participarea tuturor celor care deŃin dreptul respectiv, situaŃie în care 
nici unul dintre coindivizari nu poate dispune în exclusivitate cu privire la bunul indiviz. 

Tribunalul a reŃinut că în practica judiciară acŃiunea în realizarea dreptului este 
acŃiunea prin care reclamantul, ce se pretinde titularul unui drept subiectiv, solicită instanŃei 
să-l oblige pe pârât la respectarea dreptului, iar dacă acest lucru nu e posibil, la despăgubirea 
pentru prejudiciul suferit. ModalităŃile acestei acŃiuni sunt acŃiunea în adjudecare, în 
condamnare sau în executare. AcŃiunile (cererile) reale sunt acele acŃiuni prin care se 
urmăreşte valorificarea unui drept real. 

Tribunalul nu a reŃinut că prin rezoluŃiunea antecontractului de vânzare-cumpărare se 
tinde numai la conservarea dreptului de proprietate. Repunerea în situaŃia anterioară creează 
obligaŃii şi promitentei vânzătoarea C.G., care are de restituit avansul de preŃ primit, deşi nu a 
iniŃiat un demers judiciar împotriva pârâtului. 

În recursul declarat împotriva hotărârii tribunalului, reclamanta a încadrat motivele de 
recurs în art. 299 şi urm. C.pr.civ., art. 21 din ConstituŃia României, art. 6 alin. 1 din 
ConvenŃia europeană a drepturilor omului, reiterând motivarea apelului. 



Recurenta a arătat că regula unanimităŃii, criticată în jurisprudenŃa CurŃii Europene, 
este specifică acŃiunilor în revendicare, celor ce au ca obiect un drept real şi nu acŃiunilor în 
anulare, reziliere, rezoluŃiune ce pot fi promovate doar de unul dintre coproprietari în vederea 
desfiinŃării convenŃiilor privitoare la coproprietate. 

Într-un alt motiv a invocat modificarea antecontractului printr-un act adiŃional nr. 
785/25.05.2009, ce reprezintă o promisiune de vânzare, prin care părŃile se obligă ca pe viitor 
să îndeplinească o obligaŃie de a face, respectiv încheierea contractului în formă autentică, 
tribunalul reŃinând greşit că s-a solicitat rezilierea unei convenŃii ce are ca obiect un drept real. 

 Recurenta a susŃinut că la 13 iulie 2010, prin declaraŃia autentificată la notar sub nr. 
1337/2010, C.G., copromitentă vânzătoare, a declarat că este de acord cu acŃiunea în dosarul 
nr. 19572/245/2009 al Judecătoriei Iaşi. 

 DeclaraŃia de recurs cuprindea considerente cu privire la obligaŃiile şi promisiunile ce 
revin părŃilor din antecontract, a efectelor juridice a hotărârii de admitere, jurisprudenŃa 
CEDO, aplicarea şi interpretarea art. 6. 

Curtea de apel a constatat că recursul nu este întemeiat.  
Astfel, procesul civil este guvernat de principiul disponibilităŃii, părŃile având drepturi 

şi obligaŃii ce trebuie să le exercite cu bună-credinŃă şi în cadrul instituit prin lege, prin norme 
de la care nu pot deroga. 

În proces mai multe părŃi pot fi reclamante sau pârâte (art. 47, art. 48 C.pr.civ.) fiind 
stabilite reguli ce impun coparticiparea procesuală activă sau pasivă, pentru o anumită 
categorie de acŃiuni. 

Cadrul procesual este stabilit în primă instanŃă de reclamant prin cererea de chemare în 
judecată, iar în căile de atac, conform art. 294 cu referire la art. 316 C.pr.civ. pentru apel şi 
recurs nu se poate schimba calitatea părŃilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată 
şi nici nu se pot face alte cereri noi. 

Astfel, declaraŃia dată ulterior soluŃionării cauzei în primă instanŃă de C.G., ce nu este 
parte în proces, nu are nici un efect juridic. Coparticiparea procesuală nu este impusă în 
procesul civil numai pentru „opozabilitate”, cum s-a susŃinut prin cererea de recurs. 

 În conformitate cu art. 47 C.pr.civ. mai multe persoane pot fi împreună reclamante 
sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaŃie comună, ori dacă drepturile sau 
obligaŃiile lor au aceeaşi cauză. De regulă, coparticiparea este facultativă, fiind şi excepŃii în 
care coparticiparea procesuală este obligatorie, necesară şi care condiŃionează însăşi 
admisibilitatea acŃiunii civile în justiŃie. 

Reclamanta a investit instanŃa cu acŃiune în rezilierea antecontractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 729/15.05.2009 în care părŃi sunt reclamanta şi C.G. şi pârâtul 
A.M., obiectul contractului fiind promisiunea transferului dreptului de proprietate pentru 
terenul identificat în act, stabilit preŃul, modalităŃile de plată, obligaŃia de a se încheia actul în 
formă autentică şi sancŃiuni în cazul neîndeplinirii obligaŃiilor asumate. Gradul de rudenie, 
încheierea actului adiŃional nu au relevanŃă în a stabili dacă, ca regulă de procedură, 
coparticiparea procesuală este obligatorie. ConvenŃiile legal făcute au putere de lege între 
părŃile contractante ce sunt egale în drepturi şi în ce priveşte executarea lor. În consecinŃă, 
acŃiunile în anularea, rezilierea ori rezoluŃiunea unui act juridic trebuie să producă efecte faŃă 
de toate părŃile. 

 PronunŃarea unei hotărâri uniforme reprezintă o necesitate obiectivă, în materia 
desfiinŃării convenŃiilor şi repunerii părŃilor în situaŃia anterioară – cu sau fără sancŃiuni – 
oricare ar fi obiectul acestora.  

Curtea a constatat că, deşi succint motivată, prin hotărârea atacată a fost soluŃionat 
corect excepŃia. Rezilierea unui act juridic nu poate fi dispusă la cerere numai pentru una din 
părŃile ce şi-au asumat o anumită obligaŃie, în speŃă de a vinde, deoarece drepturile şi 
obligaŃiile părŃilor derivând din convenŃie sunt indivizibile. 

În acest caz, coparticiparea procesuală activă este obligatorie, iar ignorarea acestui 
aspect conduce la soluŃia dată în primă instanŃă şi păstrată în apel. 

SusŃinerile recurentei în redarea jurisprudenŃei CurŃii Europene sunt corecte, dar au ca 
obiect materia restituirii proprietăŃilor, cu referire expresă la situaŃiile în care părŃii i se 



impune o sarcină disproporŃională în identificarea tuturor moştenitorilor unui fost coproprietar 
ce nu pot fi identificaŃi, fiind adusă atingere substanŃei înseşi a dreptului de acces la instanŃă. 

Recurenta însă nu se află într-o astfel de situaŃie şi numai din considerente pe care nu 
le-a făcut publice a omis a indica ca parte în proces şi pe cealaltă promitentă, în orice calitate 
i-ar fi acordat-o şi temei de drept. 

 Reclamantei nu i s-a impus o „sarcină disproporŃionată” în sensul art. 6 alin.1 din 
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, părŃile contractante fiind nu numai cunoscute, dar 
şi în grad de rudenie ce presupunea o relaŃie apropiată. 

În consecinŃă, curtea de apel a reŃinut că instanŃa nu a încălcat accesul reclamantei la 
justiŃie, deoarece constatarea neîndeplinirii unei condiŃii de exercitare a acŃiunii civile nu are 
semnificaŃia dată de aceasta. 

Pentru considerentele expuse, încadrând motivul de recurs în art. 304 pct. 9 C.pr.civ., 
critica formulată nu este întemeiată, astfel că în temeiul art. 312 C.pr.civ., curtea de apel a 
respins recursul. 

10. Legea nr. 221/2009. Daune morale. Declararea ca 
neconstituŃionale a prevederilor art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 
221/2009, prin Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 
1358/21.10.2010. Efecte 

Temei de drept: Legea nr. 221/2009, art. 5; Legea nr. 47/1992 art. 31; CEDO art. 1 Protocolul nr. 1 

DispoziŃiile din legile şi ordonanŃele în vigoare constatate ca fiind 
neconstituŃionale îşi încetează efectele juridice după 45 de zile de la data 
publicării deciziei în Monitorul Oficial, dacă în acest interval parlamentul 
sau guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituŃionale cu 
dispoziŃiile ConstituŃiei. 

În consecinŃă, declararea ca neconstituŃionale a prevederilor art. 5 alin.1 lit. a) 
teza I din Legea nr. 221/2009, în cursul judecăŃii, are ca efect încetarea 
temeiului de drept al acŃiunii în despăgubiri. Reclamantul nu are o speranŃă 
legitimă în acordarea daunelor morale, în sensul jurisprudenŃei CurŃii 
Europene a Drepturilor Omului, întrucât dispoziŃiile din lege referitoare la 
acordarea compensaŃiilor au fost anulate nu ca urmare a unui mecanism 
ad-hoc, extraordinar, ci ca rezultat al unei operaŃiuni normale, pe calea 
exercitării controlului de constituŃionalitate al acesteia. 

Decizia civilă nr. 203 din 20 mai 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 114 din 12.01.2011, Tribunalul Iaşi a respins acŃiunea civilă 
promovată de reclamantul B.M. în contradictoriu cu statul român, prin Ministerul FinanŃelor 
Publice. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că, prin cererea introductivă de instanŃă 
reclamantul a arătat că mama lui, V.N., a fost condamnată pentru săvârşirea infracŃiunii de 
uneltire contra orânduirii sociale, prevăzută de dispoziŃiile art. 209 pct. 2 lit. a din Codul penal 
din 1936. 

Reclamantul a anexat în susŃinerea acŃiunii sale mandatul de arestare preventivă nr. 
1176/22.08.1962 şi înscrisuri eliberate de CNSAS, însă nu a depus şi o sentinŃă penală în baza 
căreia a fost condamnată mama sa, ci doar o ordonanŃă de încetare a procesului penal. 

Reclamantul şi-a motivat cererea pe dispoziŃiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 221/2009.  
A reŃinut instanŃa că, la data de 21.10.2010, Curtea ConstituŃională a statuat prin 

decizia nr. 1360/2010 că: „…prevederile art. 5 alin. 1 lit. a teza întâi din Legea nr. 221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunŃate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt neconstituŃionale”. 

În conformitate cu prevederile art. 147 alin. 1 din ConstituŃie „DispoziŃiile din legile 
constatate ca fiind neconstituŃionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la 



publicarea deciziei CurŃii ConstituŃionale dacă, în acest interval Parlamentul (…..), după caz, 
nu pun de acord prevederile neconstituŃionale cu dispoziŃiile ConstituŃiei. Pe durata acestui 
termen, dispoziŃiile constatate ca fiind neconstituŃionale sunt suspendate de drept”. 

FaŃă de aceste considerente, tribunalul a respins ca nefondată acŃiunea formulată de 
reclamantul B.M., iar acesta a declarat recurs, considerând sentinŃa tribunalului nelegală şi 
netemeinică. 

În motivarea recursului, recurentul a susŃinut că nu i s-a reparat prejudiciul moral 
cauzat prin cercetarea inumană, abuzivă a mamei sale. A susŃinut recurentul că atât el, cât şi 
mama sa au fost traumatizaŃi, astfel că se impune reaprecierea probelor şi admiterea acŃiunii. 

Statul român a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, învederând că nu poate fi primită solicitarea recurentului de a i se acorda daune 
morale, în temeiul art. 5 alin.1 lit.a din Legea nr. 221/2009, întrucât aceste dispoziŃii au fost 
declarate neconstituŃionale prin Decizia nr. 1358 din 21.10.2010 a CurŃii ConstituŃionale a 
României. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de susŃinerile părŃilor şi de prevederile 
legale incidente, curtea de apel a constatat că recursul nu este întemeiat, reŃinând că prin 
cererea cu care a investit instanŃa de fond, reclamantul B.M. a solicitat obligarea statului 
român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, la plata de daune morale, ca urmare a suferinŃei 
produse atât lui, cât şi mamei sale, prin condamnarea politică a acesteia din urmă. 

AcŃiunea reclamantului a fost fundamentată juridic pe prevederile art. 5 alin 1 lit. a din 
Legea nr. 221/2009, potrivit cu care orice persoană care a suferit condamnări cu caracter 
politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri 
administrative cu caracter politic, precum şi, după decesul acestei persoane, soŃul sau 
descendenŃii acesteia până la gradul al II-lea, inclusiv, pot solicita instanŃei prevăzute la art. 4 
alin. (4), în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a legii, obligarea statului la acordarea 
unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. 

Însă prin decizia nr. 1358 din 21.10.2010, Curtea ConstituŃională a României a 
constatat că prevederile art. 5 alin. 1 lit. a teza I C.pr.civ. sunt neconstituŃionale. Pentru a 
statua astfel, Curtea ConstituŃională a reŃinut că despăgubirile pentru daunele morale suferite 
în perioada comunistă trebuie să fie drepte, echitabile, rezonabile şi proporŃionale cu 
gravitatea şi suferinŃele produse prin aceste condamnări sau măsuri administrative. Or, aceste 
dispoziŃii, având acelaşi scop ca şi indemnizaŃia prevăzută de art. 4 din Decretul-lege nr. 
118/1990, nu pot fi considerate drepte, echitabile şi rezonabile. 

Potrivit art. 31 alin. 3 din Legea nr. 47/1992 dispoziŃiile din legile şi ordonanŃele în 
vigoare constatate ca fiind neconstituŃionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la 
publicarea deciziei CurŃii ConstituŃionale dacă, în acest interval, parlamentul sau guvernul, 
după caz, nu pune de acord prevederile neconstituŃionale cu dispoziŃiile ConstituŃiei. Pe durata 
acestui termen, dispoziŃiile constatate ca fiind neconstituŃionale sunt suspendate de drept. 

Decizia CurŃii ConstituŃionale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 761 din 
15.11.2010, astfel că cererea formulată de reclamant nu mai avea fundamentare legală, câtă 
vreme prevederile legale pe care se întemeiază şi-au încetat existenŃa după expirarea 
termenului de 45 zile de la publicarea deciziei CurŃii ConstituŃionale în Monitorul Oficial al 
României, ca urmare a necorelării lor cu dispoziŃiile ConstituŃiei, de către Parlament. 

Este adevărat ca deciziile CurŃii ConstituŃionale produc efecte numai pentru viitor şi că 
în prezenta cauză decizia nr. 1358 din 21.10.2010 a intervenit după pronunŃarea sentinŃei 
apelate, însă reclamantul nu dobândise o speranŃă legitimă în acordarea daunelor morale 
deoarece, potrivit jurisprudenŃei CurŃii Europene – cauza Slavov contra Bulgariei – 
„dispoziŃia de lege referitoare la obŃinerea compensaŃiilor a fost anulată nu ca urmare a unui 
mecanism ad-hoc, extraordinar, ci ca rezultat al unei operaŃiuni normale, pe calea exercitării 
controlului de constituŃionalitate al acesteia”. 

În consecinŃă, în baza art. 296 C.pr.civ., a fost respins apelul declarat de B.M., 
păstrându-se sentinŃa apelată.  

11. Legea nr. 10/2001. Admisibilitatea acŃiunii în revendicare 



întemeiată pe dreptul comun (art. 480 C.civ., Protocolul 
adiŃional nr. 1 la ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului), 
după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 

Temei de drept: C.civ. art. 480; Legea nr. 10/2001; Protocolul adiŃional nr. 1 la C.E.D.O., art. 1. 

Dreptul de proprietate asupra unui imobil preluat abuziv în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989 poate fi redobândit numai în condiŃiile şi cu 
respectarea procedurii instituite de Legea nr. 10/2001. Prevederile art. 1 
din Protocolul nr. 1 adiŃional la ConvenŃie ocroteşte un bun actual, existent 
şi nu o speranŃă de a vedea renăscut un vechi drept de proprietate imposibil 
de exercitat, o perioadă îndelungată de timp. 

Decizia civilă nr. 242 din 8 iunie 2011  

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi la data de 4 decembrie 2008, reclamantul 
V.B. a chemat în judecată Consiliul Local Iaşi şi Municipiul Iaşi, prin Primar pentru a fi 
obligaŃi să-i lase în deplină proprietate şi folosinŃă imobilul construcŃie situat în Municipiul 
Iaşi, Bd. Ş.M. nr. 48 – 50. În motivarea în fapt a acŃiunii reclamantul a arătat că imobilul a 
fost proprietatea bunicilor paterni, al căror moştenitor este, construcŃia fiind preluată abuziv 
de stat în anul 1950, odată cu materialele textile depozitate destinate magazinelor. 

În drept, reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziŃiile art. 480 din Codul civil, art. 
1 alin. 1 din Protocolul adiŃional la ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). 

 Prin întâmpinare, pârâŃii au invocat excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a 
reclamantului, a lipsei calităŃii procesuale pasive a Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a 
inadmisibilităŃii acŃiunii pe calea dreptului comun, motivată pe dispoziŃiile Legii speciale nr. 
10/2001, ce reglementează toate cazurile de preluare abuzivă a imobilelor, ce face incidente şi 
dispoziŃiile art. 6 alineat 2 din Legea nr. 213/1998, pe care prima instanŃă le-a unit cu fondul 
cauzei. 

Judecătoria Iaşi, prin sentinŃa civilă nr. 9688 din 16 iunie 2010, a admis acŃiunea 
promovată de reclamantul V.B. în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul Local Iaşi şi Municipiul 
Iaşi – prin Primar, fiind obligaŃi pârâŃii în solidar să îi lase reclamantului în deplină proprietate 
şi lini ştită posesie imobilul construcŃie în suprafaŃă de 316,30 mp (parte a imobilului din Iaşi, 
bd. Ş.M. nr. 18-20, care se mai află în prezent în administrarea Consiliului Local Iaşi). 

În soluŃionarea excepŃiilor lipsei calităŃii procesuale active şi pasive, prima instanŃă a 
reŃinut că în acŃiunea în revendicare calitatea procesuală activă o are proprietarul unic şi 
exclusiv al imobilului, iar calitatea procesuală pasivă revine posesorului neproprietar, 
persoana ce exercită posesia asupra imobilului, fără a justifica un drept de proprietate asupra 
acestuia. 

Pe baza probelor administrate, între care înscrisuri şi expertiză tehnică, judecătoria a 
constatat că reclamantul a dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu ce i s-a 
transmis prin succesiune de autorii săi. 

Calitatea procesuală pasivă revine şi Consiliului Local al municipiului Iaşi, fiind cel ce 
a dispus de folosinŃa şi posesia imobilului prin încheierea contractelor de închiriere cu diferite 
societăŃi comerciale, fie a încheiat contracte de vânzare-cumpărare. 

 Respingerea excepŃiei inadmisibilităŃii acŃiunii a fost motivată pe aplicarea 
prevederilor art. 1 Protocolul 1 la CEDO prin raportare la obiectul acŃiunii şi a considerentelor 
Deciziei nr. 33/2008 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie – SecŃiile Unite. 

InstanŃa de fond a constatat că reclamantul avea, conform jurisprudenŃei CurŃii 
Europene a Drepturilor Omului, un „bun” în sensul autonom al acestei noŃiuni, analizând în 
funcŃie de circumstanŃele concrete ale cauzei, în ce măsură legea internă intră în conflict cu 
ConvenŃia. 

A reŃinut judecătoria că existenŃa Legii nr. 10/2001 nu exclude în toate situaŃiile 
posibilitatea de a se recurge la acŃiunea în revendicare, verificând pe fond dacă şi pârâtul are 
un bun în sensul ConvenŃiei, o speranŃă legitimă, dacă partea din construcŃia revendicată nu 
aduce atingere unui alt drept de proprietate sau principiului securităŃii raporturilor juridice. 



 ExcepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii a fost respinsă ca neîntemeiată, motivat pe faptul că 
pârâŃii nu au – în sensul ConvenŃiei – o hotărâre judecătorească anterioară prin care li s-a 
recunoscut dreptul de a păstra imobilul, o speranŃă legitimă în acelaşi sens dedusă din 
dispoziŃiile legii speciale, unită cu o jurisprudenŃă constantă pe acest aspect. 

Pe fondul cauzei, pe baza probatoriului administrat, înscrisuri şi expertiză tehnică, 
prima instanŃă a stabilit că o parte din imobilul în litigiu în suprafaŃă totală de 1021,51 mp a 
fost vândut în temeiul Legii nr. 550/2002 unor persoane juridice, la cinci subdobânditori 
diferiŃi, iar pentru diferenŃa în suprafaŃă de 316,30 mp sunt încheiate contracte de închiriere şi 
totodată că reclamantul şi-a probat dreptul de proprietate asupra construcŃiilor în suprafaŃă de 
316,30 mp, iar pârâŃii nu au probat existenŃa unui titlu legitim pentru ocuparea acestuia, 
acŃiunea în revendicare fiind admisă în parte. Judecătoria a stabilit prin expertiză tehnică 
valoarea de circulaŃie a imobilului la 353.619 lei. 

Împotriva sentinŃei au declarat apel pârâŃii, reiterând excepŃiile şi apărările din prima 
instanŃă: inadmisibilitatea acŃiunii în revendicare pe calea dreptului comun, ulterior adoptării 
Legii nr. 10/2001, lipsa calităŃii procesuale active a reclamantului şi pasive pentru pârâtul 
Consiliul Local al municipiului Iaşi. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 623 din 14 decembrie 2010, a respins apelul, cu 
aceeaşi motivare, împotriva acestei decizii declarând recurs pârâŃii Consiliul Local al 
municipiului Iaşi şi Municipiul Iaşi, reprezentat de Primar şi încadrând motivele de recurs în 
art. 304 punctul 9 C.pr.civ. 

În dezvoltarea motivului de recurs au susŃinut recurenŃii că prin aplicarea greşită a 
legii instanŃele au soluŃionat excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii. Legea nr. 10/2001 fiind o lege 
specială de drept substanŃial cu o procedură administrativă a suprimat acŃiunea în revendicare 
pe calea dreptului comun. SoluŃia a fost anticipată prin art. 6 alineat 2 din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, odată cu intrarea în vigoare a legii 
speciale persoanele îndreptăŃite fiind Ńinute să urmeze procedura stabilită de legea specială. 

RecurenŃii au susŃinut că Municipiul Iaşi nu deŃine în proprietate/administrare clădiri 
la adresa indicată de reclamant, în Iaşi, bd. Ş.M. nr. 48 – 50, amplasamentul construcŃiei nu a 
fost corect determinat, întrucât la intersecŃia bulevardului cu strada C.L. se regăseşte pe o 
parte Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, iar pe laterala opusă amplasată clădirea ce figurează 
pe bd. Ş.M. nr. 18 – 20 fost 52-54. 

Prin întâmpinare intimatul a solicitat respingerea recursului, invocând că motivele 
invocate nu se încadrează în art. 304 ind. 1 C.pr.civ., fiind o reiterare a motivelor de apel, iar 
referitor la criticile privind identitatea şi identificarea imobilului arătând că nu sunt 
întemeiate, prin expertiza tehnică şi prin înscrisurile depuse ca mijloc de probă s-a dovedit 
amplasamentul. 

Recursul este întemeiat pentru următoarele considerente. 
Reclamantul a investit instanŃa de prim grad cu acŃiune în revendicare întemeiată pe 

dispoziŃiile art. 480 C.civ. şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvenŃie, având obligaŃia de a 
dovedi calitatea de proprietar al autorului său, că pârâŃii îl au în posesie ori administrare, cât şi 
faptul că nu face obiectul unor legi speciale de reparaŃie, în sensul art. 6 alineat 2 din Legea 
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 

Reclamantul a identificat în acŃiune imobilul ca fiind situat în Municipiul Iaşi, B-dul 
Ş.M. nr. 48 – 50, fostă proprietatea lui A.B. al cărui succesor este, individualizat în Matricola 
nr. 2 (impozitul pe clădiri pentru anii 1942 – 1950; 1945 – 1946 şi 1949), comunicarea M.A.I. 
– Arhivele NaŃionale, nr. 1301/2009, raportul de expertiză tehnică efectuat de expert. 

Imobilul s-a aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Iaşi, care din 
suprafaŃa totală de 1021,51 mp a închiriat 346,17 mp suprafaŃă construită la un număr de 
şapte societăŃi comerciale. 

În temeiul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor comerciale proprietate privată 
a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeŃene sau 
consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local a 
încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu un număr de cinci societăŃi comerciale, pentru 
suprafaŃa de 382,46 mp în perioada noiembrie 2003 – mai 2008, anterior investirii primei 



instanŃe la 4 decembrie 2008. 
Reclamantul şi părinŃii săi, conform certificatului de călătorie eliberat la 3.11.1950 de 

Ministerul Afacerilor Interne, au părăsit România cu destinaŃia Israel, an anterior căruia 
imobilul a fost preluat de stat. 

Curtea de apel a constatat că imobilul revendicat face parte din categoria celor preluate 
de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, al căror regim juridic este reglementat 
prin art. 2 litera i din Legea nr. 10/2001. 

Curtea a reŃinut că Legea nr. 10/2001 ce reglementează regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv de statul român după anul 1945 nu poate fi ignorată în evaluarea 
legalităŃii şi temeiniciei unei cereri în revendicarea unui asemenea imobil, formulată pe calea 
dreptului comun, după data intrării în vigoare a legii speciale. 

Raportul între legea specială şi dreptul comun a fost tranşat prin Decizia nr. 33/2008 
pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – SecŃiile Unite, recurs în interesul legii, în 
sensul că nu există posibilitatea de a opta între aplicarea Legii nr. 10/2001 şi Codul civil, în 
materia revendicării pentru că s-ar încălca principiul specialia generalibus derogant. 

Într-adevăr, Legea nr. 10/2001 nu exclude în toate situaŃiile, posibilitatea de a recurge 
la acŃiunea în revendicare, în măsura în care reclamantul se prevalează de un bun în sensul 
normei europene şi trebuie să i se asigure accesul la justiŃie. 

Prin admiterea în parte a acŃiunii, păstrarea sentinŃei în apel, instanŃele s-au preocupat 
doar ca prin hotărârea dată să nu aducă atingere unui alt drept de proprietate – suprafaŃa 
vândută conform Legii nr. 550/2002 – şi respectiv securităŃii raporturilor juridice. 

 Astfel, prima instanŃă a fixat cadrul soluŃionării cererii în revendicare, în aplicarea 
deciziei în interesul legii, reŃinând că reclamantul are un „bun” în sensul art. 1 din Protocolul 
nr. 1 la ConvenŃia Europeană. 

În jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, în cauzele împotriva 
României, sintagma „bun actual”, cât şi „speranŃă legitimă” se referă la însuşi dreptul la 
restituire a bunului, dată fiind finalitatea acŃiunii de recunoaştere a posesiei ca stare de fapt. 

Hotărârea atacată în prezentul recurs s-a pronunŃat de tribunal la 14 decembrie 2010, 
ulterior publicării în Monitorul Oficial nr. 778/22.11.2010 a Hotărârii pilot în cauza Atanasiu 
şi alŃii contra României, prin care s-a schimbat raŃionamentul în ceea ce priveşte conŃinutul 
conceptual al noŃiunii de bun. S-a arătat că „bunul actual” există în patrimoniul proprietarilor 
deposedaŃi abuziv de stat doar dacă s-a pronunŃat în prealabil o hotărâre judecătorească 
definitivă şi executorie prin care nu numai că s-a recunoscut calitatea de proprietar, ci s-a şi 
dispus expres în sensul restituirii bunului. 

 Reclamantul din prezenta cauză nu se afla într-o astfel de situaŃie, în fazele procesuale 
anterioare instanŃele acordând prioritate ConvenŃiei, fără a avea în vedere aprecierea CurŃii 
Europene a Drepturilor Omului că simpla solicitare de a obŃine un bun preluat de stat nu 
reprezintă nici un bun actual şi nici o speranŃă legitimă. Urmare hotărârii CurŃii Europene din 
cauza Atanasiu ş.a. vs. România, ce nu poate fi ignorată de instanŃele naŃionale şi care se 
impune a fi aplicată şi în cauzele pendinte, în interpretarea art. 1 din Protocolul nr. 1 nu mai 
este posibilă recunoaşterea dreptului la restituire, în speŃă a predării bunului, ci doar a unui 
drept de creanŃă. 

În consecinŃă, la situaŃia de fapt stabilită şi temeiul de drept invocat, preluarea abuzivă 
a imobilului poate valora doar o recunoaştere a unui drept la despăgubire, respectiv de a 
încasa măsurile reparatorii prevăzute de legea specială, sub condiŃia iniŃierii procedurii 
administrative şi a îndeplinirii cerinŃelor legale pentru obŃinerea acestor reparaŃii. 

Curtea de apel a reŃinut că Legea nr. 10/2001 instituie o procedură administrativă 
prealabilă, cu anumite termene şi sancŃiuni menite să limiteze incertitudinea raporturilor 
juridice născute în legătură cu imobilele preluate abuziv, în limitele date de dispoziŃiile art. 6 
alineat 2 din legea nr. 213/1998. În consecinŃă, art. 480 din Codul civil – după data intrării în 
vigoare a legii speciale – nu mai poate constitui temei pentru revendicarea imobilelor al căror 
regim juridic este reglementat prin Legea nr. 10/2001. 

Reclamantul nu face parte din categoria persoanelor exceptate de la procedura 
instituită prin legea specială, pe care nu a exercitat-o, aşa cum a precizat în acŃiune. SusŃinerea 



din acŃiune că actualul domiciliu este în Statele Unite ale Americii şi nu în România, 
depărtarea între cele două state şi pretinsa necunoaştere a schimbării regimului juridic ulterior 
anului 1990 nu constituie un motiv independent de voinŃa părŃii de a nu utiliza procedura 
Legii nr. 10/2001. 

Calea oferită de legea specială pentru valorificarea dreptului dedus pretins este una 
efectivă, reclamantul-intimat putea obŃine măsuri reparatorii pentru imobil, ceea ce include şi 
restituirea în natură, ca măsură prevalentă a Legii nr. 10/2001, în condiŃiile în care era 
posibilă. 

În acelaşi sens, demersul judiciar în redobândirea dreptului de proprietate asupra unui 
imobil preluat abuziv, nu poate fi parcurs decât în condiŃiile şi cu respectarea procedurii 
instituite prin Legea nr. 10/2001. 

 Foştii proprietari şi moştenitorii lor au avut asigurat accesul la justiŃie, atâta vreme cât 
li s-a pus la dispoziŃie o cale specială de urmat în vederea redobândirii dreptului de proprietate 
asupra acestor imobile, în condiŃiile în care termenul de depunere a notificărilor în baza Legii 
nr. 10/2001 a fost prelungit succesiv. Stabilirea termenelor în care foştii proprietari puteau 
solicita retrocedarea imobilelor ce au făcut obiectul legii speciale a fost de natură să asigure 
respectarea principiului securităŃii şi stabilităŃii raporturilor juridice în materia proprietăŃii. 

 În acest context nu există o încălcare a prevederilor articolului 1 din Protocolul nr. 1 
adiŃional la ConvenŃie, care ocroteşte un bun actual, deci existent, iar nu speranŃa de a vedea 
renăscut un vechi drept de proprietate imposibil de exercitat o perioadă îndelungată de timp. 

 Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 C.pr.civ., curtea de apel a admis 
recursul şi a respins acŃiunea promovată de reclamant. 

12. Calificare cale de atac. Criteriul valoric 

Temei de drept: C.pr.civ. art. 1, art. 404 ind.1,2 

CompetenŃa materială în cauzele civile este determinată de criteriul valoric 
pentru toate fazele procesuale, în acŃiunile şi cererile ce au un obiect 
patrimonial, atât în cele prin care se cere obŃinerea unui titlu executoriu, 
dar şi în cazul repunerii în situaŃia anterioară, urmare anulării acestora. 

Decizia civilă nr. 245 din 8 iunie 2011  

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi, reclamanŃii A.G., Şi alŃii au solicitat 
îndreptarea, lămurirea şi completarea dispozitivului sentinŃei civile nr. 848 din 21 septembrie 
2009 al Judecătoriei Iaşi, în sensul de a se dispune desfiinŃarea actelor de executare şi a 
executării însăşi din dosarul de executare nr. 286/2003 al biroului executorului judecătoresc. 

S-a susŃinut că deşi s-a dispus repunerea în situaŃia anterioară efectuării executării 
silite s-a omis a dispune desfiinŃarea actelor de executare. 

În fapt, judecătoria a constatat că în dosarul nr. 18928/245/2008 contestatorii, petenŃi 
şi în cauza de faŃă, au solicitat întoarcerea executării, respectiv repunerea în situaŃia anterioară 
efectuării executării silite în dosarul nr. 286/2003 a biroului executorului judecătoresc, 
motivat de faptul că prin Decizia nr. 19/12.11.2004 a CurŃii de Apel Iaşi s-a respins cererea de 
încuviinŃare a executării silite a titlului executoriu constând în procesul-verbal de licitaŃie nr. 
316/5.05.2003 încheiat de AVAS Bucureşti. 

Prin sentinŃa civilă nr. 848 din 22.01.2009, Judecătoria Iaşi a admis acŃiunea şi a 
dispus repunerea părŃilor în situaŃia anterioară, hotărârea fiind irevocabilă, iar titlul executoriu 
fiind emis la 23.03.2009. 

Judecătoria Iaşi, prin sentinŃa civilă nr. 2504 din 18.02.2010 a respins excepŃia 
tardivităŃii cererii invocată de intimata A.V.A.S., a admis cererea formulată de contestatorii 
A.G. şi alŃii , în contradictoriu cu intimaŃii R.B. – AgenŃia Iaşi, P.N. şi P.L.-M., A.V.A.S., 
C.P.-T., biroul executorului judecătoresc A.C. şi biroul executorului judecătoresc B.G., şi în 
consecinŃă a dispus completarea dispozitivului sentinŃei civile nr. 848/22.01.2009, pronunŃată 
în dosarul nr. 18.928/245/2008 al Judecătoriei Iaşi, cu următorul alineat: „Dispune 
desfiinŃarea tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. 286/2003 al 



biroul executorului judecătoresc A.C. şi a executării silite însăşi din respectivul dosar”. 
În soluŃionarea excepŃiei s-a reŃinut că în baza art. 404 ind. 2 C.pr.civ. instanŃa avea 

obligaŃia de a dispune asupra întoarcerii executării, a anulării formelor de executare. 
Contestatorii nu erau ŃinuŃi să formuleze cererea în termenul prevăzut de art. 281 ind. 1 
C.pr.civ. 

Pe fond, s-a constatat că nu există un titlu executoriu prin care să se fi dispus 
evacuarea contestatorului din imobilul executat silit la cererea AVAS, Curtea de Apel Iaşi 
dispunând prin deciziile nr. 19/12.11.2004 şi nr. 1/05.01.2005 respingerea cererii de 
încuviinŃare a executării silite. 

InstanŃa de fond a stabilit calea de atac ca fiind a apelului şi nu a recursului 
consemnată greşit în dispozitivul hotărârii a cărei completare s-a cerut. 

Împotriva hotărârii pronunŃată de Judecătoria Iaşi au declarat apel intimaŃii C.P.-T., 
P.N., P.L.-M., formulând critici cu privire la aplicarea greşită a legii în soluŃionarea excepŃiei 
şi pe fondul cauzei, cererea nu este întemeiată, condiŃiile cerute de art. 404 ind. 1 – art. 404 
ind. 3 C.pr.civ. nu sunt îndeplinite. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 96 din 2 februarie 2011, a calificat calea de atac 
ca fiind apel şi a admis apelurile declarate de intimaŃii C.P.-T., P.N. şi P.L.-M. împotriva 
sentinŃei civile 2504/18.02.2010 pronunŃată de Judecătoria Iaşi, sentinŃă pe care a schimbat-o 
în tot, în sensul că a respins ca tardivă cererea de completare dispozitiv formulată de 
contestatorii A.G. şi alŃii în contradictoriu cu intimaŃii R.B. – AgenŃia Iaşi, P.N., P.L.-M., 
C.P.-T., biroul executorului judecătoresc A.C., biroul executorului judecătoresc B.G. 

Pentru a pronunŃa hotărârea, tribunalul a analizat prioritar, conform art. 137 C.pr.civ., 
excepŃia tardivităŃii, constatând că cererea reclamanŃilor a fost înregistrată la instanŃă la data 
de 8.10.2009. SentinŃa civilă nr. 848/22.01.2009 a fost comunicată contestatorilor A.G. şi alŃii 
la 10.03.2009 potrivit dovezilor de comunicare de la dosarul nr. 18298/245/2008, iar conform 
art. 2811, 2812 şi 2813 C.pr.civ., lămurirea dispozitivului sau completarea hotărârii se poate 
cere în acelaşi termen în care se poate declara apel/recurs împotriva hotărârii respective. 
Conform art. 284 alin. 1 C.pr.civ., termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea 
hotărârii. Raportat la data formulării cererii şi data comunicării hotărârii, tribunalul a observat 
că termenul de 15 zile a fost depăşit, instanŃa de fond soluŃionând nelegal excepŃia tardivităŃii. 

Conform art. 4042 C.pr.civ., restabilirea situaŃiei anterioare se dispune la cererea celui 
interesat. InstanŃa nu este obligată a dispune, din oficiu, în acest sens. Faptul că nu s-a dispus 
în sensul restabilirii situaŃiei anterioare, nu scuteşte partea interesată de a formula cererea 
întemeiată pe dispoziŃiile art. 2821 şi 2822 C.pr.civ. cu respectarea termenului legal. Cele două 
instituŃii juridice reglementate de dispoziŃiile art. 4041 şi 2821 – 2822 C.pr.civ. nu sunt 
interdependente, ci total distincte. 

Tribunalul a reŃinut că art. 4042 C.pr.civ. dispune în sensul restabilirii situaŃiei 
anterioare, ca o consecinŃă a desfiinŃării titlului executoriu şi nu invers. InstanŃa a interpretat 
textele amintite anterior şi a stabilit un caz de nerespectare a termenului prevăzut de art. 2812 
C.pr.civ., în mod nelegal, de fapt adăugând la lege. 

Împotriva hotărârii Tribunalului Iaşi au declarat recurs reclamanŃii, invocând motive 
ce permit încadrarea în art. 304 punctul 9 C.pr.civ.: aplicarea greşită a legii în soluŃionarea 
excepŃiei tardivităŃii, art. 281 ind. 1 C.pr.civ., art. 284 C.pr.civ. nu sunt incidente în cauză; 
calificarea greşită a căii de atac ca fiind apel în loc de recurs. 

În dezvoltarea motivelor de recurs au fost reluate apărările şi susŃinerile din fazele 
procesuale anterioare, referitoare la raportul juridic în care s-au aflat părŃile, precizând că prin 
procesul-verbal din 29.03.2011, în baza sentinŃei civile nr. 848/2009 a Judecătoriei Iaşi au fost 
reintegraŃi în apartamentul din Iaşi, str. A.S. nr. 8, cererea rămânând fără obiect. 

Analizând lucrările dosarului, curtea de apel a reŃinut că recursul nu este întemeiat 
pentru următoarele considerente. 

CompetenŃa materială în cauzele civile este determinată de criteriul valoric în toate 
fazele procesuale, atât în cele ce au ca obiect obŃinerea unui titlu executoriu, dar şi în cazul 
repunerii părŃilor în situaŃia anterioară, urmare a anulării acestora. 

 În acŃiunile şi cererile ce au un obiect patrimonial, calificarea căilor de atac este dată 



de acelaşi criteriu, fiind prevăzută de lege, norma este imperativă, de la care părŃile nu pot 
deroga. 

 Înscrierea greşită a căii de atac în dispozitivul hotărârii nu este obligatorie pentru 
calificarea dată de instanŃa de control judiciar, ce poate dispune conform art. 84 C.pr.civ. 
calificarea corectă. 

 Conform art. 282 alin.1 C.pr.civ., hotărârile date în primă instanŃă de judecătorie sunt 
supuse apelului la tribunal. 

 Împotriva hotărârilor pronunŃate de tribunal în apel părŃile pot exercita în termenul 
prevăzut de art. 299 alin.1 C.pr.civ. calea de atac a recursului, dat în competenŃa curŃilor de 
apel, conform art. 3 pct. 3 C.pr.civ. 

 Executarea silită a avut ca obiect un apartament în valoare de peste 100.000 lei, 
repunerea în situaŃia anterioară dispunându-se cu privire la acest bun, acŃiunea fiind 
patrimonială. 

În consecinŃă, orice acŃiune şi cerere cu excepŃia celor prevăzute expres de lege, (art. 
282 ind. 1 alin. 1 C.pr.civ.) şi alte cazuri sunt supuse, în speŃă căilor de atac ale apelului şi 
recursului. 

SituaŃia de fapt stabilită prin considerentele hotărârii tribunalului are corespondent în 
probele dosarului, fiind aplicate corect dispoziŃiile legale în calificarea căii de atac. 

Repunerea în situaŃia anterioară prin pronunŃarea sentinŃei civile nr. 828/2009 a 
Judecătoriei Iaşi s-a dispus în aplicarea art. 404 ind. 1 C.pr.civ., a instituŃiei întoarcerii 
executării, exercitată prin cerere separată, conform art. 404 ind. 1 alineat 3 C.pr.civ. 

Sintagma „instanŃa competentă” din art. 404 ind. 1 alineat 3 C.pr.civ. desemnează atât 
judecătoria, ca instanŃă de prim grad, pe criteriul valoric, dar şi calificarea căii de atac, 
sentinŃa pronunŃată de judecătorie fiind supusă, conform textelor citate, atât căii de atac a 
apelului, cât şi a recursului. 

Cererea de completare a dispozitivului hotărârii, întemeiată pe art. 281 ind. 2 C.pr.civ., 
aşa cum a reŃinut şi tribunalul, este o instituŃie distinctă, ce poate fi dispusă numai în cazul în 
care reclamanŃii au cerut şi desfiinŃarea actelor de executare, alăturat repunerii în situaŃia 
anterioară, însă în cauză nu s-a formulat un capăt de cerere alăturat cu acest obiect. 

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilit ăŃii, judecătorul având obligaŃia 
impusă prin art. 129 alineat 6 C.pr.civ. de a se pronunŃa numai asupra a ceea ce a fost investit 
conform art. 137 C.pr.civ. 

Tribunalul a analizat şi interpretat corect art. 282 ind. 2 teza I C.pr.civ. care prevede 
că, pentru hotărârile date în primă instanŃă, termenul înlăuntrul căruia se poate cere 
completarea hotărârii este acelaşi ca durată cu cel în care poate fi exercitată calea de atac, cu 
mult depăşit în cauză (15 zile de la comunicarea sentinŃei nr. 848/2009). Apelul fiind 
soluŃionat pe excepŃie, examinarea criticilor privind fondul litigiului nu s-a impus. 

Faptul că la data judecării recursului, recurenŃii erau puşi în posesia apartamentului, nu 
lipseşte de obiect prezenta cale de atac. Controlul judiciar se exercită asupra legalităŃii 
hotărârii tribunalului (ce este definitivă) prin prisma motivelor de casare ori modificare 
prevăzute de art. 304 C.pr.civ. 

Pentru considerentele expuse, curtea a constatat că recursul este neîntemeiat, motiv 
pentru care l-a respins ca atare. 

13. Abrogarea art. 38 lit. a din Legea nr. 248/2005 prin pct. I al art. 1 
din Legea nr. 206 din 11 noiembrie 2010. AcŃiune în 
restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaŃie în 
străinătate a cetăŃenilor români întemeiată pe art. 38 lit. b). 
Admisibilitate  

Urmare a abrogării art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005, restrângerea dreptului 
cetăŃenilor români la liberă circulaŃie în străinătate poate fi dispusă pentru 
o perioadă de cel mult trei ani şi în situaŃia formulării unei acŃiuni 
întemeiate pe dispoziŃiile art. 38 lit. b) din aceeaşi lege. 



Decizia civilă nr. 49 din 13 aprilie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 2338/24 noiembrie 2010 a Tribunalului Iaşi s-a respins acŃiunea 
civilă formulată de reclamanta DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date Bucureşti, în contradictoriu cu pârâtul Ş.V.  

Pentru a se pronunŃa astfel, Tribunalul a invocat din oficiu dispoziŃiile art. II din Legea 
nr. 206/2010 de modificare a Legii nr. 248/2005. 

Potrivit dispoziŃiilor art. II alin. 1 pct. c din Legea nr. 206/2010, la data intrării în 
vigoare a prezentei legi încetează de drept şi toate procedurile judiciare aflate în curs de 
desfăşurare şi pentru care nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru 
instituirea unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulaŃie în străinătate începută în 
temeiul art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. 1 din Legea nr. 248/2010. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 2338/24 noiembrie 2010 a Tribunalului Iaşi a declarat 
apel DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, 
criticând sentinŃa apelată pentru următoarele considerente: 

Demersurile efectuate de DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date au fost făcute în baza dispoziŃiilor art. 38 lit. „b” şi nu lit. „a” cum a reŃinut 
prima instanŃă. Pe fondul litigiului, pârâtul a fost expulzat din Italia pentru activitate 
infracŃională pe care a avut-o pe teritoriul Italiei, aducând atingere ordinii şi siguranŃei 
publice. 

Curtea a constatat că apelul formulat este întemeiat. 
Temeiul juridic al acŃiunii formulate de DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de date Bucureşti este art. 38 lit. b din Legea 248/2005 şi nu art. 38 lit. 
a, cum greşit a reŃinut Tribunalul Iaşi. 

Litera „a” a art. 38 a fost abrogată de punctul 1 al art. 1 din Legea nr. 206/11 
noiembrie 2010, dar acŃiunea apelantei nu s-a întemeiat pe textul de lege abrogat. 

Potrivit art. 38 lit. „b” din Legea nr.248/20 iulie 2005, restrângerea exercitării 
dreptului la liberă circulaŃie în străinătate a cetăŃenilor români poate fi dispusă pentru o 
perioadă de cel mult 3 ani pentru persoana a cărei prezenŃă pe teritoriul unui stat, prin 
activitatea pe care o desfăşoară, ar aduce atingere gravă intereselor României sau, după caz, 
relaŃiilor bilaterale dintre România şi acel stat. 

În litigiu, pentru intimatul-pârât Ş.V. a fost emis de Prefectul Provinciei Messina un 
decret de expulzare, având în vedere activitatea infracŃională pe care acesta a desfăşurat-o pe 
teritoriul Italiei, în Messina, fiind arestat pentru furturi de mai multe ori, atentând la siguranŃa 
cetăŃenilor italieni. 

Art. 27 din Directiva 2004/38/CE stabileşte trei cazuri în care autorităŃile statelor 
membre ale U.E. pot restrânge libertatea de circulaŃie a cetăŃenilor Uniunii, respectiv afectarea 
ordinii publice, siguranŃei publice sau sănătăŃii publice. 

Or, în cauză, raportat la Directiva Europeană şi la dispoziŃiile interne al României art. 
38 lit. b din Legea nr.248/2005, este cert că pârâtul, prin activitatea sa continuă infracŃională, 
a adus atingere ordinii publice din Italia, aducând în acest mod atingere intereselor României. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 296 C.pr.civ., a fost admis 
apelul formulat, cu schimbarea în tot a sentinŃei Tribunalului Iaşi, dispunându-se restrângerea 
dreptului la liberă circulaŃie a pârâtului pe teritoriul Italiei pe o perioadă de 2 ani. 

14. Lipsa calităŃii procesuale active a reclamantelor în acŃiunea de 
nulitate a certificatului de moştenitor şi a testamentelor 
întocmite în favoarea unicului succesibil acceptant 

Autorul reclamantelor a renunŃat expres la succesiunea părinŃilor săi, astfel că 
reclamantele fiice şi soŃia supravieŃuitoare a eredelui renunŃător nu au 
drepturi succesorale la moştenirea bunicilor paterni. 

Decizia civilă nr. 154 din 20 aprilie 2011  



Prin sentinŃa civilă nr. 2098/12 februarie 2010 a Judecătoriei Iaşi s-a respins excepŃia 
autorităŃii de lucru judecat, invocată de pârâta B.A., admiŃându-se excepŃia lipsei calităŃii 
procesual active a reclamantelor C.R., Bd.A. şi C.M., invocată de pârâtă. 

S-a respins acŃiunea formulată de reclamantele C.R., Bd.A. şi C.M. în contradictoriu 
cu pârâta B.A., pentru lipsa calităŃii procesual active a reclamantelor. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamantele nu au calitate 
procesuală activă în cauză şi nici interes legitim pentru a solicita anularea certificatului de 
moştenitor prin declararea unei menŃiuni din acesta ca fiind falsă. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 2098/12.02.2010 a Judecătoriei Iaşi au formulat apel 
reclamantele C.R., C.M. şi Bd.A. 

Prin decizia civilă nr. 627/15 decembrie 2010 a Tribunalului Iaşi s-a admis apelul 
formulat de reclamantele C.R., C.M. şi Bd.A. împotriva sentinŃei civile a Judecătoriei Iaşi, pe 
care a desfiinŃat-o în parte şi în consecinŃă: s-a respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
active şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare. 

S-a păstrat dispoziŃia instanŃei relativă la respingerea excepŃiei autorităŃii de lucru 
judecat. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că reclamantele, în calitate de 
moştenitoare ale defunctului C.D., au un interes pentru a invoca existenŃa unor menŃiuni false 
în cuprinsul certificatului de moştenitor, interesul fiind dat de necesitatea existenŃei unei 
depline conformităŃi între realitate şi menŃiunile scrise ale actului notarial, întrucât se susŃine 
că autorul lor nu a renunŃat expres la succesiune. 

Împotriva deciziei civile nr. 627/15 decembrie 2010 a Tribunalului Iaşi a formulat 
recurs pârâta B.A., criticând decizia recurată pentru următoarele motive: 

Prin certificatul de moştenitor nr. 405/1983 eliberat de Notariatul de Stat Iaşi s-a 
reŃinut calitatea de unică moştenitoare a recurentei B.A. a defuncŃilor ei părinŃi, dar şi 
împrejurarea că fraŃii săi au renunŃat la succesiune. Împrejurarea că ar fi falsă menŃiunea din 
cuprinsul certificatului de moştenitor privind calitatea de renunŃător a defunctului C.D., 
decedat la 21.04.2001, a mai fost susŃinută şi în alte dosare, care s-au soluŃionat în favoarea 
recurentei. Nu se poate solicita constatarea unui fapt, cât timp s-a stabilit prin hotărâre 
judecătorească faptul că unică moştenitoare este B.A. Tribunalul a dat o interpretare greşită 
noŃiunii de interes, în condiŃiile în care C.M. nu poate culege moştenirea socrilor săi, iar 
celelalte două reclamante pot veni la succesiunea bunicilor prin reprezentarea tatălui lor. 
Pârâta-recurentă B.A. s-a judecat cu reclamantele şi în acŃiunile prin care au solicitat nulitatea 
testamentelor instituite de bunicii reclamantelor în favoarea acesteia, reŃinându-se că nu au 
calitate procesuală activă şi interes. 

Curtea a constatat că recursul formulat este întemeiat. 
Prin testamentele autentificate la Notariatul de Stat JudeŃean Iaşi sub nr. 

36070/06.1978 şi nr. nr. 3440/19.06.1978, C.Mr. şi C.C. au testat în favoarea recurentei B.A. 
(fiică), întreaga avere ce se va găsi în patrimoniul lor după încetarea lor din viaŃă, instituind-o 
legatară universală. 

Ulterior, Notariatul de Stat Iaşi a emis certificatul de moştenitor nr. 405/1983, din care 
rezultă că B.A. este moştenitorul legal şi testamentar al defuncŃilor săi părinŃi C.Mr., decedată 
la 29 august 1982, şi C.C., decedat la 11 martie 1983. 

După C.C., decedat la 11 martie 1983, a rămas ca unică moştenitoare B.A., fraŃii săi 
C.Mh., C.D., L.N. şi R.E., având declaraŃii autentice de renunŃare. 

Reclamantele C.R. şi Bd.A. sunt fiicele defunctului C.D. care a renunŃat la 
succesiunea părinŃilor săi şi soŃia supravieŃuitoare a acestuia, C.M.. 

Reclamantele din prezentul litigiu au solicitat pe alt temei de drept nulitatea 
testamentelor nr. 3440/1978 şi nr.3697/1978 şi nulitatea certificatului de moştenitor 
nr.405/1983, iar prin sentinŃa civilă nr.22967/18 noiembrie 2002 – irevocabilă – a Judecătoriei 
Iaşi le-a fost respinsă acŃiunea, reŃinându-se că nu au calitate procesuală activă, întrucât 
autorul lor C.D., a renunŃat expres la succesiunea părinŃilor săi. 

Calitatea de unică moştenitoare a reclamantei B.A. după defuncŃii să părinŃi, C.Mr. şi 
C.C. a fost stabilită prin certificatul de moştenitor nr. 405/1983 şi testamentele nr. 3440/19878 



şi 3697/1978 (acte ce deja au fost supuse controlului judiciar şi nu au fost anulate). 
În cauză faŃă de hotărârile definitive menŃionate nr. 22967/18.11.2002 a Judecătoriei 

Iaşi şi nr. 3942/12 martie 2010, a Judecătoriei Iaşi, nu poate fi reŃinută excepŃia autorităŃii de 
lucru judecat invocată de pârâta B.A. la prima instanŃă, întrucât nu există potrivit art. 1201 
Cod civil tripla identitate cerută de text de persoane, de obiect şi de cauză şi nu a fost abordat 
fondul cauzei.  

Curtea a reŃinut însă că nu poate fi ignorat efectul pozitiv al lucrului judecat prev. de 
art. 166 C.pr.civ. fiind suficientă identitatea de părŃi, hotărârile judecătoreşti definitive 
menŃionate reŃinând că reclamantele nu au calitate procesuală activă. 

S-a constatat că autorul reclamantelor, C.D., a renunŃat expres la succesiunea părinŃilor 
săi prin declaraŃia înregistrată la 5 iunie 1983 în registrul de renunŃări la succesiuni pentru 
anul 1983, iar ulterior acestei renunŃări a mai trăit 19 ani şi nu a contestat această renunŃare. 

Prin efectul renunŃării, moştenitorul este socotit că nu a avut niciodată această calitate, 
titlul de moştenitor fiind desfiinŃat cu efect retroactiv, iar moştenitorul este considerat ca o 
persoană străină de succesiune. 

Ca atare, cum renunŃătorul la succesiune nu intră în categoria persoanelor care sunt 
moştenitori, reclamantele fiice şi soŃie supravieŃuitoare a eredelui renunŃător nu au drepturi 
succesorale la moştenirea bunicilor paterni. 

Prin urmare, reclamantele sunt terŃe persoane faŃă de certificatul de moştenitor nr. 
405/1983 şi faŃă de terŃi certificatul de moştenitor face deplina dovadă cu privire la calitatea 
de succesor, cotele de moştenire, compunerea masei succesorale. 

Raportat la acestea, în mod nelegal, tribunalul a reŃinut că reclamantele au calitate 
procesuală activă şi interes. 

Pe de altă parte, reclamantele au invocat în prezentul litigiu dispoziŃiile art. 184 
C.pr.civ..  

InstituŃia art. 184 C.pr.civ. se aplică în situaŃia în care a existat o acŃiune penală care s-
a stins în faza de urmărire penală, iar partea are posibilitatea de a exercita în faŃa instanŃei 
civile acŃiune pentru desfiinŃarea totală sau parŃială a unui înscris falsificat. 

Ca atare, nici prin prisma acestor dispoziŃii legale invocate, reclamantele nu au calitate 
procesuală activă şi nici un interes proteguit de lege. 

În speŃă, sunt incidente dispoziŃiile art. 304 pct. 9, instanŃa de apel pronunŃând o 
hotărâre cu aplicarea greşită a legii. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 312 C.pr.civ., a admis 
recursul, modificând în tot decizia recurată, respingând apelul şi menŃinând sentinŃa nr. 
2098/12.02.2010 a Judecătoriei Iaşi. 

 
 

15. Hotărâre pronunŃată anterioară, irevocabilă, de reconstituire a 
dreptului de proprietate în materia fondului funciar. 
Inaplicabilitatea dispoziŃiilor Legii nr. 10/2001 terenului al cărui 
regim juridic a fost stabilit prin Legea nr. 18/1991. Neagravarea 
situaŃiei în propria cale de atac consacrată prin art. 296 teza a 
II-a C.pr.civ. 

Regimul juridic al terenului, stabilit prin hotărâre judecătorească irevocabilă, 
este reglementat prin Legea nr. 18/1991, astfel că, în conformitate cu art. 8 
din Legea nr. 10/2001, nu intră sub incidenŃa acesteia din urmă terenurile 
al căror regim juridic este reglementat prin Legea nr. 18/1991, Legea nr. 
169/1997 şi Legea nr. 1/2000. 

În apelul reclamantului, curtea nu poate anula dispoziŃia Primarului, emisă în 
cadrul Legii nr. 10/2001, deoarece ar încălca dispoziŃiile art. 296 teza a II-
a C.pr.civ., care instituie principiul neagravării situaŃiei în propria cale de 
atac. 



Decizia civilă nr. 50 din 13 aprilie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 1075/30 mai 2007 a Tribunalului Iaşi s-a respins acŃiunea 
formulată de reclamantul M.Gh., în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Iaşi. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că autoarei reclamantului – M.-C.O.P. 
– i s-a eliberat Titlul de proprietate nr. 184041/05.10.1995 în procedura de la Legea nr. 
18/1991 pentru 1.194 m.p., iar pentru restul suprafeŃei de până la 1.420 m.p. reclamantul a 
formulat notificare în baza Legii nr. 10/2001. 

S-a mai reŃinut de prima instanŃă că terenul a cărei restituire se solicita de reclamant 
era ocupat de o construcŃie cumpărată de S.C. „J.E.” S.R.L. Iaşi. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 1075/30 mai 2007 a Tribunalului Iaşi a formulat apel 
M.Gh., criticând sentinŃa apelată pentru următoarele motive: 

În baza Legii nr. 18/1991 a fost emis titlul de proprietate nr. 184041/05.10.1995 în 
care este înscris terenul în suprafaŃă de 1.194 m.p. din totalul de 1.420 m.p. Pe terenul în 
suprafaŃă de 226 m.p., teren revendicat de reclamant, se află clădirea Complex „ł.” care din 
anul 1991 a trecut în proprietatea S.C. „C.” S.A. Lichidatorul a vândut clădirea cu terenul 
aferent în timp ce situaŃia juridică a terenului era neclarificată, fiind în litigiu pe rolul 
instanŃei. 

Apelul este neîntemeiat pentru considerentele expuse în continuare.  
Apelantul M.Gh. este unicul moştenitor în calitate de fiu al defunctei M.-C.O.P., 

decedată la 8 iunie 2000, conform certificatului de moştenitor nr. 104/14.09.2000. 
În timpul vieŃii, autoarei sale M.-C.O.P. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate 

asupra suprafeŃei de teren de 1.420 m.p. teren, în acest sens fiind sentinŃa civilă nr. 4464/18 
mai 1992 a Judecătoriei Iaşi – sentinŃă definitivă. Potrivit considerentelor sentinŃei 
menŃionate, dreptul de proprietate al autoarei reclamantului a fost reconstituit în temeiul Legii 
nr. 18/1991. De altfel, în temeiul acestei legi s-a şi emis titlul de proprietate nr. 184041 de 
Comisia JudeŃeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la 05.10.1995 – 
autoarei sale M.-C.O.P. Regimul juridic al terenului de 1.420 m.p. a fost stabilit prin hotărâre 
judecătorească irevocabilă (sentinŃa civilă nr. 4464/18 mai 1992), fiind un teren al cărui regim 
juridic este reglementat prin Legea nr. 18/1991. 

Ca atare, reclamantul M.Gh. nu mai putea urma pentru acelaşi teren o altă procedură, 
cum este cea din cadrul Legii nr. 10/2001. 

Reclamantul avea posibilitatea în procedura prevăzută de Legea nr. 18/1991, de a cere 
autorităŃii competente modificarea titlului în conformitate cu hotărârea judecătorească 
irevocabilă. Terenul având regimul juridic reglementat la Legea nr. 18/1991, erau aplicabile 
dispoziŃiile art. 37 din Legea nr. 18/1991. 

Pe de altă parte, în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 10/2001, nu intră sub incidenŃa 
acesteia terenurile al căror regim juridic este reglementat prin Legea nr. 18/1991, Legea nr. 
169/1997 şi Legea nr. 1/2000. 

În consecinŃă, nu sunt incidente în cauză dispoziŃiile Legii nr. 10/2001. 
Întrucât apelul a fost declarat de reclamant, curtea nu a putut anula DispoziŃia nr. 

2558/04.08.2006 emisă de Primarul Municipiului Iaşi (în cadrul Legii nr. 10/2001), deoarece 
ar fi încălcat dispoziŃiile art. 296 teza a II-a C.pr.civ., care instituie principiul neagravării 
situaŃiei în propria cale de atac. Principiul „non reformatio în pejus” consacrat actualmente în 
art. 296 teza a II-a C.pr.civ. presupune că părŃii care a declarat apel nu i se poate crea o 
situaŃie mai grea decât cea din hotărârea atacată. 

În raport cu situaŃia juridică stabilită, nu se impunea examinarea criticilor formulate în 
apel de M.Gh. şi în conformitate cu art. 296 C.pr.civ. curtea a respins apelul formulat. 

16. Natura juridică a litigiului: civil ă sau comercială 

Caracterizarea unui litigiu ca fiind de natură civilă sau comercială trebuie 
făcută în raport de normele juridice aplicabile raporturilor juridice 
existente între părŃi. Împrejurarea că una din părŃile contractante este 
dezvoltator imobiliar nu este relevantă în cauză, atât timp cât între părŃi nu 



s-au stabilit obligaŃii comerciale, iar terenul nu a fost înstrăinat în vederea 
realizării unei activităŃi comerciale. 

Decizia civilă nr. 198 din 18 mai 2011  

Prin sentinŃa civilă nr.12950/11.12.2009 a Judecătoriei Iaşi s-a respins acŃiunea 
principală formulată de reclamantul-pârât I.I. în contradictoriu cu pârâtul-reclamant R.L.-C. 
ca nefondată, s-a admis cererea reconvenŃională formulată de pârâtul-reclamant R.L.-C. în 
contradictoriu cu reclamantul –pârât I.I., s-a dispus rezoluŃiunea actului juridic denumit 
„contract nenumit” încheiat între reclamantul-pârât I.I. în calitate de dobânditor şi pârâtul 
R.L.-C. în calitate de transmiŃător al dreptului de proprietate, act juridic autentificat sub nr. 
4480/26.07.2007 la biroul notarial public, cu consecinŃa desfiinŃării cu efect retroactiv a 
transmisiunii dreptului de proprietate asupra terenului de categorie de folosinŃă „arabil” în 
suprafaŃă de 1009,76 mp situat în intravilanul municipiului Iaşi. A fost obligat reclamantul-
pârât I.I. să îi plătească pârâtului-reclamant R.L.-C. suma de 50.000 euro în echivalent în lei la 
cursul de schimb al Băncii NaŃionale a României din data plăŃii, cu titlul de daune interese. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că sub nr. 4480/26.07.2007 a fost 
autentificat la biroul notarului public, contractul încheiat între reclamantul-pârât în calitate de 
dobânditor şi pârâtul-reclamant în calitate de transmiŃător al dreptului de proprietate intitulat 
„contract nenumit”. Prin acest contract, pârâtul-reclamant a transmis dobânditorului dreptul 
de proprietate asupra terenului de categoria de folosinŃă „arabil în suprafaŃă de 1009,76 m.p. 
situat în intravilanul municipiului Iaşi”. În schimbul terenului, dobânditorul avea obligaŃia de 
a construi prin diligenŃele şi eforturile sale financiare exclusive şi apoi de a transmite în 
proprietate transmiŃătorului în maxim doi ani de la data obŃinerii autorizaŃiei de construcŃie 
proprietăŃile indicate ce vor fi amplasate pe terenul transmis. 

Sub numărul 2355/14.05.2008 a fost autentificat la acelaşi birou notarial actul 
adiŃional cu privire la obligaŃia lui I.I. de construire şi transmitere în proprietatea lui R.L.-C. 
AutorizaŃia de construire nu a fost obŃinută până la data pronunŃării hotărârii.  

Acordul de voinŃă al părŃilor conŃinut în „contractul nenumit” are natura unui contract 
sinalagmatic, stabilind drepturi şi obligaŃii pentru fiecare dintre părŃi, obligaŃiile fiind 
reciproce şi interdependente în sensul că asumarea de fiecare parte a obligaŃiilor sale este 
cauza asumării de către cealaltă parte a propriilor obligaŃii. ObligaŃii reciproce esenŃiale ale 
contractului şi deduse judecăŃii în cauză sunt obligaŃiile reclamantului de a obŃine autorizaŃia 
de construcŃie. S-a mai reŃinut că prin contract, părŃile au înŃeles să instituie derogări de la 
regimul general al executării obligaŃiilor civile, atât în privinŃa rezoluŃiunii, cât şi în privinŃa 
evaluării daunelor interese. Cererea reclamantului de a dispune rezoluŃiunea nu poate fi 
încuviinŃată, reclamantul nu a invocat nici o încălcare a contractului de pârât, dimpotrivă, 
obligaŃiile care nu au fost aduse la îndeplinire sunt cele asumate de reclamant. 

Referitor la solicitarea reclamantului-pârât de obligare a pârâtului-reclamant la plata 
sumei de 40.000 euro cu titlu de spor de valoare adus terenului, instanŃa a reŃinut că în caz de 
neexecutare a obligaŃiei sumate de a edifica o construcŃie, reclamantul I.I. s-a declarat de 
acord cu rezoluŃiunea contractului. 

Împotriva acestei sentinŃe a formulat apel reclamantul I.I., iar prin decizia civilă nr. 
621/14 decembrie 2010 a Tribunalului Iaşi a fost admis apelul, dispunându-se trimiterea 
cauzei spre competentă soluŃionare în primă instanŃă Tribunalului Iaşi – secŃia comercială şi 
de contencios administrativ. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că raportat la dispoziŃiile art. 3 din 
Codul comercial, contractul nenumit prin care părŃile şi-au asumat obligaŃii vizând operaŃiuni 
ce Ńin de construirea unui bloc de locuinŃe este un contract comercial, iar litigiul ce Ńine de 
respectarea obligaŃiilor asumate este de asemenea, un litigiu comercial. 

Profesia reclamantului-pârât este aceea de dezvoltator imobiliar care achiziŃionează 
terenuri în vederea realizării de construcŃii ce urmează a fi înstrăinate, calitatea de comerciant 
a acestuia atrăgând potrivit art. 56 Cod comercial, competenŃa fiind în materie comercială.  

Împotriva deciziei civile nr. 621/14 decembrie 2010 a Tribunalului Iaşi a formulat 
recurs R.L., criticând decizia recurată pentru următoarele motive: 



- hotărârea este nelegală, deoarece instanŃa a aplicat greşit dispoziŃiile legale privind 
natura juridică a litigiului, care nu este de natură comercială, ci unul de natură civilă; 

- pentru a atrage soluŃionarea cererii ca o cauză comercială este necesar ca părŃile să 
aibă calitatea de comercianŃi, iar actul a cărui rezoluŃiune se cere să fie unul comercial; 

- calitatea de comerciant se dobândeşte prin fapte de comerŃ obiective, o persoană care 
nu este comerciant înregistrat la registrul comerŃului, care săvârşeşte fapte de comerŃ 
unilaterale sau mixte nu devine comerciant dacă pentru ea actele juridice încheiate au caracter 
civil; 

- între părŃi s-a încheiat un contract nenumit, natura juridică a contractului este civilă, 
iar reclamantului I.I. nu i se poate reŃine calitatea de comerciant ca o profesie obişnuită şi nici 
prezumŃia de comercialitate; 

- litigiul fiind civil, se impune trimiterea cauzei la tribunal pentru a judeca apelul pe 
fond. 

Recursul formulat este întemeiat. 
Caracterizarea unui litigiu ca fiind de natură civilă sau comercială trebuie făcută în 

raport de normele juridice aplicabile raporturilor juridice existente între părŃi. 
Contractele comerciale se disting printr-un element definitoriu: - comercialitate, în 

sensul că, potrivit legii, ele sunt acte de comerŃ prin care se stabilesc raporturi juridice 
comerciale şi din care izvorăsc obligaŃii comerciale. 

În litigiu, prin contractul încheiat, R.L.-C. i-a înstrăinat reclamantului I.I., o suprafaŃă 
de teren de 1009,76 m.p. teren proprietatea sa, pe această suprafaŃă de teren I.I. s-a obligat să 
construiască un bloc de locuinŃe. În schimbul terenului, I.I. s-a obligat să-i cedeze lui R.L. la 
termenul de finalizare două apartamente, două locuri de parcare cu cotele indivize de teren 
aferente. Prin actul adiŃional la contract, I.I. s-a obligat să îi înstrăineze lui R.L. trei 
apartamente, trei locuri de parcare cu cotele indivize de teren aferente. 

Este cert că actul juridic încheiat între cele două părŃi este un contract civil, raportul 
juridic patrimonial stabilit între părŃi precum şi normele aplicabile acestui raport sunt de 
natură civilă. 

Terenul nu a fost înstrăinat în vederea realizării unei activităŃi comerciale nu formează 
fondul de comerŃ şi nu este înregistrat în evidenŃa contabilă a unei societăŃi ca fond de comerŃ. 

Între părŃi nu au fost stabilite obligaŃii comerciale, ci obligaŃii ce se circumscriu în 
sfera raporturilor dreptului civil. 

Ca atare, chiar dacă profesia reclamantului I.I. este aceea de dezvoltator imobiliar este 
irelevantă în cauză cât timp din contractul încheiat între părŃi nu s-au stabilit obligaŃii 
comerciale. 

Prin urmare, pricina dedusă judecăŃii este de natură civilă şi nu comercială, iar 
valoarea obiectului acŃiunii fiind sub 500.000 lei, sunt incidente prevederile art. 2 lit. b) 
C.pr.civ.. 

În consecinŃă, tribunalul a pronunŃat o soluŃie cu aplicarea greşită a legii, curtea de 
apel reŃinând incidenŃa motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 312 C.pr.civ., curtea de apel 
a admis recursul, casând decizia tribunalului şi, stabilind natura civilă a litigiului, a trimis 
cauza la Tribunalul Iaşi pentru rejudecarea apelului la secŃia civilă. 

17. AcŃiune oblică. Calitatea de creditor – art. 974 C.civ.  

AcŃiunea oblică prevăzută de art. 974 C.civ. nu are aplicabilitate în situaŃia în 
care un terŃ solicită punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti 
irevocabile, în care terŃul nu a fost parte. TerŃul nu are calitatea de 
„creditor” în sensul art. 974 C.civ., în raport de Primarul localităŃii, care 
are o obligaŃie subsidiară ce derivă din hotărârea judecătorească 
irevocabilă. 

Decizia civilă nr. 215 din 25 mai 2011  



Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 667/245/2010 reclamanŃii 
B.D.-M. şi C.A.-A. au solicitat în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului Iaşi: 
obligarea acestuia de a face demersurile necesare pentru executarea silită a sentinŃei civile nr. 
1144 din 5 februarie 2007 a Judecătoriei Iaşi, sub sancŃiunea de daune cominatorii de 1500 
lei/zi în favoarea reclamanŃilor, în cazul neîndeplinirii obligaŃiei în termen de 20 zile de la 
rămânerea irevocabilă a hotărârii; autorizarea reclamanŃilor de a proceda la executarea silită a 
sentinŃei civile nr. 1144/5.02.2007 a Judecătoriei Iaşi. 

 Prin sentinŃa civilă nr. 5016 din 30 martie 2010 a Judecătoriei Iaşi s-a respins acŃiunea 
formulată de reclamanŃii B.D.-M. şi C.A.-A. în contradictoriu cu pârâtul Primarul 
municipiului Iaşi ca nefondată. 

Pentru a se pronunŃa astfel, s-a reŃinut că în faza de recurs reclamanŃii B.D.-M. şi 
C.A.-A. au formulat cerere de intervenŃie în interes alăturat Primarului municipiului Iaşi, însă 
Curtea de Apel Iaşi, prin decizia civilă nr. 695 din 10.10.2007, a omis să se pronunŃe în 
dispozitivul deciziei şi cu privire la cererea de intervenŃie în interes alăturat. 

Dar şi în situaŃia intervenŃiei accesorii, intervenientul accesoriu nu poate exercita 
singur calea de atac împotriva hotărârii obŃinute, şi cu atât mai mult nu poate pune în 
executare hotărârea în care este parte, chiar dacă hotărârea este favorabilă părŃii în favoarea 
căreia a intervenit. 

 Împotriva sentinŃei civile nr. 5016 din 30 martie 2010 a Judecătoriei Iaşi au formulat 
apel B.D.-M. şi C.A.-A., iar prin decizia civilă nr. 606 din 10 decembrie 2010 a Tribunalului 
Iaşi apelul a fost respins. Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că reclamanŃii au avut 
doar calitatea de intervenienŃi în interesul Primarului municipiului Iaşi, poziŃia lor procesuală 
a fost limitată doar la formularea de apărări în interesul celui pentru care au intervenit, iar 
faptul că recursul a fost respins şi a fost menŃinută soluŃia de admitere a cererii formulate de 
Primarul municipiului Iaşi, nu le conferă dreptul acestora de a solicita punerea în executare a 
sentinŃei, deoarece nu a fost recunoscut în favoarea lor nici un drept împotriva pârâtei. 
Titularul dreptului care a formulat obiectul judecăŃii a fost Primarul municipiului Iaşi, doar 
acesta având posibilitatea de a solicita punerea în executare a hotărârii. 

Împotriva deciziei civile nr. 606 din 10 decembrie 2010 a Tribunalului Iaşi au 
formulat recurs B.D.-M. şi C.A.-A., criticând decizia recurată pentru următoarele motive:  

Deşi sentinŃa civilă nr. 1144/2007 a rămas definitivă şi irevocabilă în 12.11.2008, 
obligaŃia nu a fost dusă la îndeplinire de SC „B.I.” SRL, motiv pentru care s-a solicitat 
Primarului municipiului Iaşi, prin numeroase adrese, să procedeze la punerea în executare a 
acestei hotărâri, solicitări ce au rămas fără efect. În această situaŃie, recurenŃii au susŃinut că 
au fost obligaŃi să promoveze prezenta acŃiune în temeiul art. 974,1073 şi 1077 Cod civil, 
interesul lor rezultând din faptul că sunt proprietarii imobilului învecinat, din strada T. B. nr. 
6, fiind deci direct afectaŃi de funcŃionarea barului. Ei au apreciat că aveau legitimarea 
procesuală de a solicita punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a 
constatat o nelegalitate care afectează dreptul de proprietate, în condiŃiile în care reclamantul 
din acea hotărâre manifesta o atitudine pasivă. În acest context s-a formulat acŃiunea oblică. 

Motivarea instanŃei de apel că în lipsa unei dispoziŃii legale care să prevadă obligaŃia 
Primarului municipiului Iaşi de a pune în executare hotărârea judecătorească, instanŃa 
judecătorească civilă nu poate dispune în acest sens este incompatibilă cu art. 6 alin. 1 din 
ConvenŃia Europeană pentru apărarea drepturilor omului, prin nepunerea în executare a unei 
hotărâri judecătoreşti. 

Recursul formulat este neîntemeiat. 
SentinŃa civilă nr. 1144 din 5 februarie 2007 a Judecătoriei Iaşi dată în dosarul nr. 

17222/245/2006 a fost pronunŃată în cadrul unei proceduri la care reclamanŃii-recurenŃi au 
participat în calitate de intervenienŃi. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1144 din 5 februarie 2007 a Judecătoriei Iaşi a fost admisă 
acŃiunea formulată de Primarul municipiului Iaşi şi a fost obligată pârâta SC „B.I.” SRL să 
readucă imobilul din Iaşi, strada T.B. nr. 8 la forma iniŃială, respectiv să redea spaŃiului 
destinaŃia de locuit şi să demoleze firma luminoasă amplasată fără autorizaŃie de construire. 
Prin aceeaşi sentinŃă a fost autorizat Primarul municipiului Iaşi să ducă la îndeplinire măsurile 



dispuse. 
În prezenta cauză, recurenŃii au solicitat obligarea Primarului municipiului Iaşi să facă 

demersurile necesare pentru executarea sentinŃei civile nr. 1144/5.02.2007 a Judecătoriei Iaşi 
sub sancŃiunea de daune cominatorii de 1500 lei pe zi în favoarea reclamanŃilor, iar în cazul 
neîndeplinirii obligaŃiei în termen de 20 de zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii să fie 
autorizaŃi ei să procedeze la executarea silită. 

Hotărârea pronunŃată în materie civilă în principiu, are putere de lucru judecat numai 
între părŃile litigante. Potrivit art. 269 C.pr.civ. „hotărârea se va investi cu formulă executorie 
şi se va da numai părŃii care a câştigat sau reprezentantului ei.” 

 Formula executorie prevăzută în art. 269 alin.1 C.pr.civ. este un ordin dat în numele 
Preşedintelui României organelor de executare, agenŃilor administrativi şi procurorilor ca, 
după caz, să procedeze la executarea hotărârii sau să sprijine această executare. 

ReclamanŃii din cauza de faŃă, nefiind părŃi cărora să li se fi recunoscut drepturi prin 
sentinŃa civilă nr. 1144/5.02.2007, au solicitat preluarea unor obligaŃii de executare proprii 
Primarului municipiului Iaşi, în condiŃiile în care aceştia nu aveau nici un raport juridic cu 
Primarul municipiului Iaşi, astfel că în cauză nu erau aplicabile dispoziŃiile art. 974 Cod civil 
cu privire la acŃiunea oblică. Potrivit dispoziŃiilor art. 974 Cod civil, „creditorii pot exercita 
toate drepturile şi acŃiunile debitorului lor, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale”. Ca 
atare, acŃiunea oblică este mijlocul juridic prin care creditorul exercită drepturile şi acŃiunile 
debitorului său, atunci când acesta refuză sau neglijează să le exercite. AcŃiunea oblică se 
fondează pe dreptul de gaj general al creditorului, constituind un mijloc preventiv de apărare 
împotriva pericolului insolvabilităŃii debitorului şi are drept scop conservarea patrimoniului 
acestuia. 

 Prin urmare, reclamanŃii nu aveau calitatea de „creditori” în sensul art. 974 Cod civil, 
în raport de Primarul municipiului Iaşi, acesta având obligaŃii subsidiare rezultate din 
dispozitivul sentinŃei civile nr. 1144/ 5 februarie 2007 a Judecătoriei Iaşi, care îl autoriza pe 
reclamant (Primarul municipiului Iaşi) să ducă la îndeplinire măsurile dispuse numai în cazul 
refuzului pârâtei SC „B.I.” SRL. 

Hotărârile CEDO invocate în cauză de recurenŃi nu sunt incidente în cauză, în 
condiŃiile în care reclamanŃii nu au dobândit calitatea de parte în cadrul executării sentinŃei 
civile nr. 1144 din 5 februarie 2007 a Judecătoriei Iaşi. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 312 C.pr.civ., curtea de apel 
a respins recursul formulat. 

18. Cheltuieli de judecată în situaŃia respingerii cererii de chemare în 
garanŃie 

Temeiul acordării cheltuielilor de judecată, potrivit art. 272 C.pr.civ. îl 
reprezintă culpa procesuală. Cererea de chemare în garanŃie potrivit art. 
60 C.pr.civ. are ca scop să asigure celui care a căzut în pretenŃii 
posibilitatea de a se despăgubi de la partea de la care a dobândit dreptul. 
Statul român a chemat în garanŃie Uniunea NaŃională a Executorilor 
Judecătoreşti şi birourile a doi executori judecătoreşti, astfel că prin 
respingerea cererii de chemare în garanŃie, statul român a fost obligat la 
plata cheltuielilor de judecată în conformitate cu art. 272 C.pr.civ.  

Temei legal: art. 272 C.pr.civ.; art. 60 C.pr.civ.  

Decizia civilă nr. 68 din 8 iunie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 412 din 3 martie 2010 a Tribunalului Iaşi s-a admis excepŃia 
prescripŃiei dreptului la acŃiune invocată de chemata în garanŃie SC „B.& CO E.M.B.” SRL 
Paşcani. S-a respins acŃiunea formulată de reclamanta SC „L. – C.I.I.I.I.” SRL în 
contradictoriu cu pârâtul statul român, reprezentat de Ministerul FinanŃelor Publice, pe 
excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune. S-a respins cererea de chemare în garanŃie a Uniunii 
NaŃionale a Executorilor Judecătoreşti din România şi a două birouri ale executorilor 



judecătoreşti şi a SC „B.& CO E.M.B.” SRL Paşcani. 
Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că potrivit art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 

167/1958, prescripŃia dreptului la acŃiune în repararea pagubei pricinuită prin fapta ilicită 
începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât 
şi pe cel care răspunde de ea. Termenul de prescripŃie este de 3 ani, potrivit art. 3 alin.1 din 
Decretul nr. 167/1958. În speŃă, rezulta că prejudiciul suferit de societate a fost produs la 
momentul executării sentinŃei civile nr. 779 din 18.01.1999 a Judecătoriei Iaşi, prin care s-a 
dispus evacuarea persoanelor fizice L.I. şi L.I.-R. Raportat la momentul pretinsului prejudiciu 
– decembrie 1999 – şi momentul introducerii acŃiunii – 12 martie 2009 – dreptul la acŃiune al 
reclamantei este prescris. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 412 din 3 martie 2010 a Tribunalului Iaşi au formulat 
apel SC „L. – C.I.I.I.I.” SRL Iaşi şi statul român, prin Ministerul FinanŃelor Publice 
reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Iaşi. 

Prin cererea intitulată apel şi înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 20 mai 
2010 , SC „L. – C.I.I.I.I.” SRL Iaşi nu a motivat apelul nici până la data pronunŃării acestei 
decizii – 8 iunie 2011, deşi în cererea de apel formulată, apelanta a susŃinut că va depune 
motivele de apel, ulterior motivării sentinŃei Tribunalului Iaşi, motive de apel care nu au mai 
fost depuse în cauză. Având în vedere dispoziŃiile art. 292 alineat 2 C.pr.civ., instanŃa de apel 
s-a pronunŃat în fond numai pe baza celor invocate la prima instanŃă. 

InstanŃa a avut în vedere că valorificarea dreptului la calea de atac a apelului, ca 
expresie a liberului acces la justiŃie (a apelului nemotivat), să nu aducă atingere drepturilor 
altor persoane. 

Examinând sentinŃa civilă nr. 412 din 3 martie 2010 din perspectiva dispoziŃiilor art. 
292 alineat 2 C.pr.civ., instanŃa a reŃinut că în mod legal Tribunalul Iaşi a constatat că 
acŃiunea de despăgubiri materiale şi morale introdusă la 12 martie 2009 de reclamanta SC „L. 
– C.I.I.I.I.” SRL Iaşi este prescrisă, în raport de prejudiciul care s-ar fi produs prin executarea 
silită a sentinŃei de evacuare de la 21 decembrie 1999. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 296 C.pr.civ., curtea de apel 
a respins apelul formulat de SC „L. – C.I.I.I.I.” SRL Iaşi. 

SentinŃa civilă nr. 412 din 3.03.2010 a Tribunalului Iaşi a fost criticată şi de statul 
român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Iaşi pentru următoarele motive :  

- s-a solicitat admiterea apelului şi modificarea sentinŃei atacate numai în ce priveşte 
admiterea cheltuielilor de judecată în contradictoriu cu statul român, prin Ministerul 
FinanŃelor Publice; 

- în mod greşit instanŃa de judecată a admis cererea de acordare a cheltuielilor de 
judecată formulată de cele două birouri ale executorilor judecătoreşti în sarcina pârâtului 
statul român, întrucât aceste cheltuieli de judecată, în conformitate cu dispoziŃiile art. 274 
C.pr.civ., cad în sarcina părŃii care a căzut în pretenŃii. 

Or, în cauză acŃiunea principală a fost promovată de reclamanta SC „L. – C.I.I.I.I.” 
SRL Iaşi, parte care a căzut în pretenŃii. 

Apelul formulat de statul român este neîntemeiat. 
În cadrul litigiului aflat pe rolul Tribunalului Iaşi în acŃiunea promovată de reclamanta 

SC „L. – C.I.I.I.I.” SRL Iaşi în contradictoriu cu statul român, pârâtul a formulat cerere de 
chemare în garanŃie la data de 13 aprilie 2009 şi apoi la 15 iunie 2009, solicitând introducerea 
în cauză alături de Uniunea NaŃională a Executorilor Judecătoreşti şi a celor două birouri ale 
executorilor judecătoreşti. 

Prin sentinŃa civilă nr. 412 din 3 martie 2010 a Tribunalului Iaşi împotriva căreia s-a 
formulat apel a fost respinsă cererea de chemare în garanŃie şi a fost obligat statul român la 
plata cheltuielilor de judecată către cele două birouri ale executorilor judecătoreşti. 

Art. 274 C.pr.civ. are la bază ideea culpei procesuale, partea căzută în pretenŃii este 
partea care a formulat cereri care s-au dovedit a fi nefondate, iar cheltuielile ocazionate de 
proces vor fi suportate exclusiv de acea parte. 

ChemaŃii în garanŃie nu au fost introduşi în cauză la solicitarea reclamantei, ci la 



cererea statului român, prin Ministerul FinanŃelor Publice. Culpa procesuală revenea astfel 
statului român, potrivit art. 274 C.pr.civ. şi nu reclamantei SC „L. – C.I.I.I.I.” SRL Iaşi. 

În raport de considerentele expuse şi de dispoziŃiile art. 296 C.pr.civ., curtea de apel a 
respins apelul formulat de statul român. 

19. TranzacŃie judiciară. Drept procesual civil. Încheierea unei 
tranzacŃii judiciare la notariat, în vederea stingerii unui proces 
pe rol, numai cu o parte din părŃile din proces. Nulitatea 
absolută a unei tranzacŃii „judiciare” încheiate la notariat 
pentru îndeplinirea condiŃiilor valabile încheierii unui asemenea 
act juridic 

În limitele dreptului procesual civil, art. 271 – 273 C.pr.civ., tranzacŃia este 
contractul judiciar al părŃilor, acordul intervenit între toate părŃile din 
proces în prezenŃa instanŃei şi constatată de instanŃă privind încetarea 
procesului existent. 

Decizia civilă nr. 240 din 8 iunie 2011 

Prin sentinŃa civilă nr. 1623 din 4 februarie 2009 a Judecătoriei Iaşi s-au respins 
excepŃiile privind lipsa de interes şi lipsa calităŃii procesuale active a reclamantei S.C. „L.C.” 
S.R.L. invocate de pârâŃii D.C. şi R.V.-C., s-a admis acŃiunea civilă formulată de reclamanta 
S.C. „L.C.” S.R.L. în contradictoriu cu pârâŃii: T.E., D.C. şi R.V.-C., s-a admis acŃiunea 
conexă formulată de reclamanta T.E. în contradictoriu cu pârâŃii D.C. şi R.V.-C., constatându-
se nulitatea absolută a tranzacŃiei autentificate la biroul notarului public.  

Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut că prin antecontractul de 
vânzare-cumpărare din 13 iunie 2006, pârâta T.E. a primit de la reclamantă suma de 50.000 
lei cu titlu de avans din preŃul total de 250.000 lei şi s-a obligat să încheie un contract de 
vânzare-cumpărare pentru terenul în suprafaŃă de 530 mp până la data de 15.06.2007. 

 PârâŃii D.C. şi R.V.-C. au solicitat să se constate nulitatea absolută a acestui înscris, 
însă prin sentinŃa civilă nr. 6198/2008 a Judecătoriei Iaşi, irevocabilă, a fost respinsă acŃiunea, 
reŃinându-se că pârâta T.E. are dreptul să dispună de cota sa indiviză. 

 Pârâta nu şi-a onorat obligaŃia asumată, întocmind la data de 24.05.2007 cu pârâŃii 
D.C. şi R.V.-C. un act la biroul notarului public, intitulat „tranzacŃie”, prin care s-a stipulat că 
între părŃi a intervenit tranzacŃia în vederea stingerii litigiului în dosarul nr. 579/245/2007 al 
Judecătoriei Iaşi. 

 S-a mai reŃinut de instanŃa de fond că pârâta T.E. nu a primit sulta corespunzătoare şi 
că tranzacŃia s-a făcut în frauda reclamantei, iar pârâŃii cunoşteau conŃinutul acesteia de la 
data la care s-a realizat înscrierea. 

Împotriva acestei sentinŃe au formulat apel pârâŃii R.V.-C. şi D.C., iar prin decizia 
civilă nr. 493 din 25 octombrie 2010 a Tribunalului Iaşi s-au admis apelurile împotriva 
sentinŃei civile nr. 1623 din 04.02.2009 pronunŃată de Judecătoria Iaşi, sentinŃă care a fost 
schimbată în parte, în sensul respingerii acŃiunii formulate de reclamanta SC „ L.C. „ SRL în 
contradictoriu cu pârâŃii R.V.-C., D.C. şi T.E. şi a acŃiunii conexe formulate de reclamanta 
T.E. şi continuată de L.I în contradictoriu cu pârâŃii R.V.-C. şi D.C. A fost admisă excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale a intimatului L.C. şi s-au păstrat dispoziŃiile sentinŃei apelate privind 
respingerea excepŃiilor lipsei de interes şi lipsei calităŃii procesuale active a reclamantei S.C. 
„L.C.” SRL.  

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că tranzacŃia este un contract 
sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ şi consensual, iar condiŃiile de validitate sunt cele 
prevăzute pentru orice contract. 

Totodată, instanŃa de apel a mai reŃinut că reclamanta nu a făcut dovada că scopul 
încheierii tranzacŃiei era unul ilicit, părŃile din tranzacŃie înŃelegând să pună capăt stării de 
indiviziune prin preluarea bunului de unii dintre coindivizari şi plata sultei cuvenite către T.E. 

Cu privire la vicierea consimŃământului, reclamanta nu a indicat manoperele dolosive 



folosite de pârâŃi pentru vicierea prin dol a consimŃământului reclamantei şi nici nu s-au 
probat în cauză asemenea manopere, după cum vicierea consimŃământului prin violenŃă este 
exclusă, având în vedere că încheierea actului s-a făcut în faŃa notarului public. 

S-a mai reŃinut că nu s-a făcut dovada că intimatul L.C. a acceptat succesiunea lui 
T.H., astfel că s-a admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a acestui intimat. 

 Împotriva deciziei civile nr. 493/25 octombrie 2010 a Tribunalului Iaşi au formulat 
recurs L.C., L.I şi SC „L.C.” SRL. 

Recurentul L.C. a criticat decizia recurată, arătând că în mod nelegal s-a admis 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a recurentului; despre decesul fiului lui T.E., şi 
anume T.H., a susŃinut recurentul că a aflat la începutul lunii decembrie 2010 şi a acceptat 
succesiunea în calitate de nepot de frate după T.H. 

 Recurentul L.I a criticat decizia recurată sub aspectul greşitei interpretări, făcute de 
instanŃa de apel, a actului juridic dedus judecăŃii şi a greşitei schimbări a naturii acestuia, 
încălcându-se astfel dispoziŃiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., hotărârea fiind dată cu încălcarea şi 
aplicarea greşită a legii. 

Totodată, a mai susŃinut recurentul, în ianuarie 2007 D.C. şi R.V.-C. au promovat pe 
rolul Judecătoriei Iaşi o acŃiune având ca obiect ieşirea din indiviziune, înregistrată sub nr. 
579/245/2007, părŃi în acel dosar de partaj fiind D.C. şi R.V.-C. în calitate de reclamanŃi, SC 
„M.T.” SRL şi S.I. în calitate de pârâŃi, L.C., SC „L.C.” SRL în calitate de intervenienŃi. 

„TranzacŃia” de la biroul notarului public s-a încheiat numai între D.C., R.V.-C. şi 
T.E., însă nu s-a mai concretizat într-o hotărâre de expedient. Natura juridică a tranzacŃiei este 
una dublă, atât de contract, cât şi de act procesual de dispoziŃie, iar instanŃa de apel a constatat 
în mod greşit că tranzacŃia în litigiu nu ar avea o cauză ilicit ă. 

În acest dosar mai erau şi alte părŃi litigante, care nu au fost chemate la notariat, astfel 
că nu se putea pronunŃa o hotărâre de expedient. 

Sub aparenŃa înşelătoare a finalizării unui litigiu, intimaŃii au urmărit de fapt realizarea 
transferului proprietăŃii asupra cotei indivize de 3/9 din suprafaŃa de teren de 1612 mp, fără să 
plătească preŃul cumpărării, taxele legale aferente unei vânzări. 

 Aplicarea legii în litera şi spiritul ei este o necesitate de interes public şi de aceea 
acest act, săvârşit în frauda legii trebuie să fie sancŃionat cu nulitatea absolută. 

Transferul proprietăŃii s-a realizat în momentul încheierii „tranzacŃiei”, fără a depinde 
în vreun fel de pronunŃarea hotărârii de expedient. 

Recurenta SC „L.C.” SRL Iaşi a criticat sentinŃa recurată pentru că dreptul de 
coproprietate al promitentei-vânzătoare era grevat de o obligaŃie legală de înstrăinare, 
obligaŃie opozabilă tuturor, defuncta T.E. neputând să tranzacŃioneze cota sa parte ideală din 
teren, fără acordul recurentei care deŃinea o cotă din teren. Actul contestat împiedica SC 
„L.C.” SRL Iaşi să îşi realizeze dreptul de proprietate asupra suprafeŃei de teren ce a format 
obiectul antecontractului nr. 1123/2006, ca urmare a faptului că partea indiviză pe care pârâta 
T.E. o mai deŃinea din terenul de 1612 mp din Iaşi, str. P. nr. 66 a fost înstrăinată în totalitate 
celor doi reclamanŃi. După încheierea tranzacŃiei, T.E., prin declaraŃia din 30.05.2007, a arătat 
că se obliga să respecte promisiunea de vânzare-cumpărare făcută către SC „L.C.” SRL şi că 
nu putea fi de acord cu înstrăinarea cotei de 3/9 din suprafaŃa de 1612 mp. Astfel, pârâŃii au 
dat dovadă de rea-credinŃă la încheierea tranzacŃiei, deşi cunoşteau de existenŃa 
antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat de T.E. cu recurenta, în acest caz frauda la 
lege fiind evidentă, cât timp prin actul semnat de pârâŃi, T.E. nu a primit contravaloarea 
dreptului înstrăinat. 

Recursurile formulate de L.C., L.I şi SC „L.C.” SRL sunt întemeiate pentru 
considerentele expuse în continuare. 

 T.E. şi SC „L.C.” SRL, prin acŃiuni separate care ulterior au fost conexate, au solicitat 
constatarea nulităŃii absolute a tranzacŃiei încheiate între T.E. şi pârâŃii D.C. şi R.V.-C., 
tranzacŃie autentificată sub nr. 1449/2007 la biroul notarului public. Anterior încheierii 
„tranzacŃiei”, la data de 13 iunie 2006, SC „L.C.” SRL a încheiat cu pârâta T.E. un 
antecontract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1123/2006, prin care T.E. se obliga să 
înstrăineze suprafaŃa de 530 mp din suprafaŃa totală de 1612 mp teren situat în Iaşi, strada P. 



nr. 66, aflată în indiviziune cu alŃi comoştenitori ai promitentei-vânzătoare. 
În dosarul nr. 579/245/2007 – aflat pe rolul Judecătoriei Iaşi – D.C. şi R.V.-C. au 

promovat o acŃiune având ca obiect ieşire din indiviziune, părŃi în acest dosar fiind D.C. şi 
R.V.-C. în calitate de reclamanŃi, T.E., SC „M.” SRL şi S. I. în calitate de pârâŃi, L.C. şi SC 
„L.C.” SRL în calitate de intervenienŃi. 

 Prin actul intitulat „TranzacŃie” a cărui nulitate absolută se solicita şi care a fost 
încheiat la biroul notarului public din 24 mai 2007, părŃi prezente la notariat şi care au 
încheiat actul au fost : T.E., D.C., R.V.-C. În conŃinutul „TranzacŃiei” cele trei părŃi prezente 
la notariat declarau că între ele a intervenit o tranzacŃie încheiată în baza art. 1704 şi 
următoarele din Codul civil în vederea stingerii litigiului în dosarul nr. 579/245/2007 aflat pe 
rolul Judecătoriei Iaşi, prin care T.E. transmitea dreptul de proprietate în indiviziune şi în cote 
părŃi egale intimaŃilor D.C. şi R.V.-C. asupra cotei de 3/9 din terenul în suprafaŃă de 1612 mp 
aflaŃi în proprietate tabulară, situat în Iaşi, strada P. nr. 66. 

În prezentul litigiu, în faza apelului la Tribunalul Iaşi, a decedat T.E., la 5 iulie 2009, 
iar în cauză a fost introdus în calitate de moştenitor legal şi continuator al acŃiunii formulate 
de T.E., fiul acesteia T.H., care a decedat la 7 ianuarie 2010. Din sesizarea pentru deschiderea 
procedurii succesorale, a rezultat că succesibilii prezumtivi ai defunctului T.H. erau: L.I, în 
calitate de unchi şi L.C., în calitate de văr. Potrivit art. 243 C.pr.civ., prin moartea uneia din 
părŃi, în cauză sunt introduşi, la cererea părŃii interesate, moştenitorii, toŃi cei care au vocaŃie 
succesorală (succesibilii), astfel că în cauză au fost introduşi în calitate de moştenitori ai 
defunctului T.H., L.I şi L.C. 

Câtă vreme erezii introduşi în cauză nu au declarat că renunŃă la moştenirea 
reclamantei, respectiv a fiului acesteia decedat, instanŃa nu avea competenŃa de a stabili alte 
chestiuni legate de moştenire în cauza prezentă. 

Aşa fiind, în mod nelegal s-a admis excepŃia lipsei calităŃii procesual pasive a 
intimatului L.C., urmând ca odată cu admiterea recursurilor formulate să se respingă această 
excepŃie. 

Conform art. 1704 Cod civil „tranzacŃia este un contract juridic prin care părŃile 
termină un proces început sau preîntâmpină un proces ce poate să se nască”. În limitele 
dreptului procesual civil (art. 271 – 273 C.pr.civ.), tranzacŃia este învoiala sau contractul 
judiciar al părŃilor, în scopul de a pune capăt unui proces existent, prin care ele îşi fac 
concesiuni reciproce, renunŃând la anumite drepturi ori stipulând pretenŃii noi. 

Cu alte cuvinte, tranzacŃia este acordul intervenit între toate părŃile, în prezenŃa 
instanŃei şi constatată de ea. 

În cauză, numai trei din cele şapte părŃi au fost prezente la notariat pentru încheierea 
„tranzacŃiei”, iar înscrisul încheiat de părŃi la notariat trebuia prezentat instanŃei pentru a se 
lua act de tranzacŃie. 

Ca atare, tranzacŃia judiciară în sensul art. 271 C.pr.civ. trebuie să aibă loc în faŃa 
instanŃei, cu toate părŃile din proces, care să prezinte înscrisul sub semnătură privată în care 
este consemnată învoiala lor privind încetarea procesului existent şi să se solicite pronunŃarea 
unei hotărâri de expedient. 

Or, cât timp aceste condiŃii nu au fost îndeplinite prin actul intitulat „tranzacŃie” 
autentificat la biroul notarului public, acest act este lovit de nulitate absolută. 

InstanŃa de apel a făcut o aplicare greşită a legii, în cauză fiind incidente dispoziŃiile 
art. 304 punctul 9 C.pr.civ. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 312 C.pr.civ., au fost 
admise recursurile formulate de L.C., L.I., SC „L.C.” SRL Iaşi, împotriva deciziei civile nr. 
493 din 25 octombrie 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi, pe care a casat-o; a fost respinsă 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a intimatului L.C. Totodată, au fost respinse 
apelurile formulate de pârâŃii R.V.C. şi D.C. împotriva sentinŃei civile nr. 1623 din 4 februarie 
2009 pronunŃată de Judecătoria Iaşi, care a fost păstrată. 

20. Declararea ca neconstituŃionale a prevederilor art. 5 alin. 1 lit. a 
teza întâi din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu 



caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunŃate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 
Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 1360 din 21 octombrie 2010 

Potrivit art. 147 alin. 4 din ConstituŃie, deciziile CurŃii ConstituŃionale se 
publică în Monitorul Oficial şi de la data publicării sunt general 
obligatorii. În această situaŃie, pentru instanŃa de judecată sunt obligatorii 
potrivit Deciziei nr. 847 din 8 iulie 2008 a CurŃii ConstituŃionale atât 
considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor CurŃii ConstituŃionale. Prin 
invocarea de reclamanŃi a încălcării dispoziŃiilor art. 6 şi 14 din ConvenŃia 
Europeană a Drepturilor Omului, precum şi a unor pacte şi tratate 
internaŃionale la care România este parte, curtea de apel a constatat că în 
cauză nu sunt aplicabile dispoziŃiile art. 148 alin. 2 din ConstituŃie, care 
consacră principiul priorităŃii dreptului comunitar faŃă de dreptul intern, 
întrucât, deşi reglementările comunitare au caracter obligatoriu şi prioritar 
faŃă de „dispoziŃiile contrare din legile interne”, în speŃă dispoziŃiile art. 5 
alin. 1 lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 nu mai produc efecte 
juridice, prin declararea acestora ca neconstituŃionale. 

Decizia civilă nr. 254 din 15 iunie 2011 

Prin cererea înregistrată la nr. 2217/99/2010 pe rolul Tribunalului Iaşi, reclamantul 
D.E. a chemat în judecată pârâtul statul român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, solicitând 
obligarea acestuia la plata de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnarea sa 
politică, situaŃie prevăzută de dispoziŃiile art. 5 din Legea nr. 221/2009. 

Prin sentinŃa civilă nr. 110 din 12 ianuarie 2011 a Tribunalului Iaşi s-a respins 
acŃiunea civilă formulată de reclamantul D.E. în contradictoriu cu pârâtul statul român, prin 
Ministerul FinanŃelor Publice. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că reclamantul a beneficiat de 
dispoziŃiile Decretului Lege nr. 118/1990 şi de recunoaşterea perioadei de detenŃie ca vechime 
în muncă. 

La data de 21 octombrie 2010, Curtea ConstituŃională a statuat prin Decizia nr. 
1360/2010 că prevederile art. 5 alin.1 lit. a teza întâi din Legea nr. 221/2009 sunt 
neconstituŃionale. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 110/12 ianuarie 2011 a Tribunalului Iaşi a formulat 
recurs D.E., criticând-o pe motiv că instanŃa a amânat pronunŃarea de două ori pentru a se 
urmări trecerea celor 45 de zile de la publicarea Deciziei nr. 1360, pentru ca aceasta să poată 
produce efecte juridice, iar în apărarea drepturilor sale, recurentul a invocat drepturile 
constituŃionale prevăzute de art. 147 din ConstituŃie. 

Curtea de apel a constatat că recursul formulat este neîntemeiat. 
Decizia nr. 1360 din 21 octombrie 2010 a CurŃii ConstituŃionale a statuat excepŃia de 

neconstituŃionalitate a prevederilor art. 5 alin.1 lit. a teza întâi din Legea nr. 221/2009, iar 
potrivit art. 147 alineat 4 din ConstituŃie, deciziile CurŃii ConstituŃionale se publică în 
Monitorul Oficial al României, de la data publicării lor fiind general obligatorii şi având 
putere numai pentru viitor. 

Prin Decizia nr. 847/ 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 605 din 14 august 2008, Curtea ConstituŃională a stabilit că decizia de constatare a 
neconstituŃionalităŃii face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia 
prevederea neconstituŃională încetându-şi aplicabilitatea. Obligativitatea deciziilor CurŃii 
ConstituŃionale pronunŃate în cadrul controlului de constituŃionalitate produce efecte de la 
momentul publicării în Monitorul Oficial, fiind general obligatorii atât considerentele, cât şi 
dispozitivul deciziilor. 

Ca atare, Decizia nr. 1360/2010 a CurŃii ConstituŃionale a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României la data de 15 noiembrie 2010, dată de la care a devenit obligatorie şi 
pentru instanŃele de judecată. La momentul pronunŃării tribunalului – 12 ianuarie 2011 – şi la 



momentul pronunŃării la instanŃa de recurs – 15 iunie 2011 – Decizia nr. 1360 din 21 
octombrie 2010 producea deja efecte. 

În plus, curtea de apel a constatat că recurentul nu se afla nici în situaŃia prevăzută de 
art. 148 alin. 2 din ConstituŃie, care consacră principiul priorităŃii dreptului comunitar faŃă de 
dreptul intern, întrucât – deşi reglementările comunitare cu caracter obligatoriu – au prioritate 
faŃă de dispoziŃiile contrare din legile interne, în speŃă dispoziŃiile legale pe care şi-a întemeiat 
acŃiunea au încetat să mai producă efecte juridice, prin declararea acestora ca fiind 
neconstituŃionale. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 312 C.pr.civ., curtea de apel 
a respins recursul. 

Notă: În acelaşi sens este şi decizia civilă nr. 257 din 15 iunie 2011 a CurŃii de 
Apel Iaşi 

21. ContestaŃie în anulare. Hotărâre irevocabilă care nu se aduce la 
îndeplinire pe cale de executare silită. Termen de promovare. 
IncidenŃa art. 319 alin. 2 teza a II-a C.pr.civ.  

Potrivit dispoziŃiei înscrise în art. 319 alin. 2 teza a II-a C.pr.civ., împotriva 
hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare 
silită, contestaŃia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când 
contestatorul a luat cunoştinŃă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la 
data când hotărârea a rămas irevocabilă. 

Textul citat stabileşte sistemul termenului dublu: un termen subiectiv de 15 zile, 
care se calculează de la data când contestatorul a luat cunoştinŃă de 
hotărâre şi un termen obiectiv, de un an, care se calculează de la data când 
hotărârea a rămas irevocabilă, pentru ipoteza în care contestatorul nu a 
luat cunoştinŃă de aceasta, termenul de un an fiind limita maximă înăuntrul 
căruia partea trebuie să cunoască atât hotărârea, cât şi să exercite calea 
extraordinară de atac, de retractare. 

Raportul dintre cele două termene stabilite de legiuitor se fixează în funcŃie de 
momentul la care contestatorul a luat ori nu cunoştinŃă de hotărâre, în 
ambele ipoteze termenul obiectiv de un an neputând a fi depăşit. 

Momentul la care contestatorul a luat cunoştinŃă de hotărâre priveşte 
efectivitatea cunoaşterii acesteia şi nu posibilitatea cunoaşterii, iar 
obiectivitatea lui, ca situaŃie de fapt, poate fi dovedită cu orice mijloc de 
probă. 

C.pr.civ., art. 319 alin. 2 teza a II-a. 

Decizia civilă nr. 130 din 8 aprilie 2011  

Prin decizia civilă nr. 479 din 18.10.2010, Tribunalul Iaşi a respinse ca tardivă 
contestaŃia în anulare formulată de contestatoarea S.E. împotriva seciziei civile nr. 
1330/20.12.2006 a Tribunalului Iaşi, decizie ce a fost menŃinută. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că S.E. a formulat contestaŃie în 
anularea deciziei civile nr. 1330 din 20.12.2006 a acestei instanŃe. 

În motivarea contestaŃiei a susŃinut că, în faŃa instanŃei de fond, a fost citată la câteva 
termene, ulterior, fiind scoasă din citativ, motiv pentru care nu a putut fi prezentă la dezbateri 
şi nu şi-a putut formula apărări. 

A mai pretins că nu i-a fost comunicată nici sentinŃa de fond şi nici decizia pronunŃată 
în apel şi că, astfel, i-au fost încălcate drepturile procesuale, solicitând admiterea contestaŃiei. 

Conform art. 319 alin. 2 Cod procedură civilă, contestaŃia în anulare se poate face 
oricând înainte de începutul executării silite, iar în timpul ei până la împlinirea termenului 
stabilit la art. 301 alin. 1 lit. b sau c Cod procedură civilă. Împotriva hotărârilor irevocabile ce 
nu se aduc la îndeplinire pe cale executării silite, contestaŃia poate fi introdusă în termen de 15 



zile de la data când contestatorul a luat cunoştinŃă de hotărâre, dar nu mai târziu de 1 an de la 
data când hotărârea a rămas irevocabilă. 

Este adevărat că pârâta contestatoare a fost citată la judecarea fondului cauzei, inclusiv 
pentru data de 25.01.2006, la adresa din Iaşi, str. S. nr. 13 A , dar instanŃa nu a pronunŃat 
hotărârea şi în contradictoriu cu ea. 

Potrivit cărŃii de identitate depusă la dosar, contestatoarea şi-a schimbat domiciliul, 
dar nu a adus la cunoştinŃa instanŃei acest aspect, conform art. 98 Cod procedură civilă. 

În apel a fost citată la acelaşi domiciliu. InstanŃa a pronunŃat decizia contestată şi în 
contradictoriu cu contestatoarea. 

Mai mult, pe împuternicirea avocaŃială aflată la dosar, este înscris şi numele 
contestatoarei, motiv pentru care pe citativ a fost înscrisă ca având termen în cunoştinŃă 
deoarece în instanŃă s-a prezentat avocatul. Atât timp cât a beneficiat de asistenŃă juridică 
calificată la judecarea fondului, nu se poate reŃine că nu a avut cunoştinŃă despre hotărâre. 

În cursul apelului a fost citată corect, în raport de domiciliul precizat la judecarea 
fondului, iar hotărârea a fost comunicată la aceeaşi adresă. 

Prin urmare, având în vedere data formulării contestaŃiei şi dispoziŃiile art. 319 alin. 2 
Cod procedură civilă, Tribunalul a reŃinut că este tardiv formulată. 

S.E. a declarat recurs considerând că decizia tribunalului este nelegală pentru motivul 
înscris în art. 304 punctul 9 Cod procedură civilă. 

În dezvoltarea motivului de recurs, ea considera că, în mod greşit, tribunalul a admis 
excepŃia tardivităŃii formulării contestaŃiei, deoarece, la judecătorie, unde s-a dezbătut fondul 
cauzei, a fost citată, în calitate de pârâtă, iar, ulterior, s-a dispus suspendarea judecăŃii pricinii, 
pentru lipsa părŃilor. 

A susŃinut recurenta că, după repunerea cauzei pe rol, ea nu a mai fost legal citată, 
astfel că nu a avut posibilitatea să-şi propună probe şi să-şi exercite dreptul la apărare. 

Recurenta a pretins că sentinŃa judecătoriei nu i-a fost comunicată, pentru a putea 
exercita calea de atac şi, ca urmare a necitării sale în apel, nici decizia pronunŃată de tribunal 
nu i-a fost comunicată. 

Recurenta a învederat că nu poate fi primită aprecierea instanŃei de fond, care arată că 
ea a fost citată la domiciliul din Iaşi, str. S. nr. 13 A, în condiŃiile în care citarea sa nu a fost 
legală prin neindicarea corectă a etajului şi numărului apartamentului. 

De asemenea, recurenta a susŃinut că nu poate fi primită nici concluzia referitoare la 
reprezentarea sa de către un apărător ales, întrucât ea nu a încheiat vreun contract de asistenŃă 
juridică, iar menŃionarea numelui său pe delegaŃia avocatului aflată la dosar, nu este legală. 

Recurenta a considerat că tardivitatea formulării unei cereri trebuie să fie apreciată 
prin raportare la elemente ce atestă certitudinea cunoaşterii termenului de judecată, a stadiului 
procesual, în condiŃiile în care partea să fie legal citată şi să i se comunice, în mod legal actele 
de procedură. 

Recurenta a afirmat că niciunul dintre aceste elemente nu atesta data la care ea a 
cunoscut aspectele menŃionate pentru a formula contestaŃie în anulare. 

Verificând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile invocate şi de prevederile 
legale incidente, Curtea a constatat că recursul nu este întemeiat. 

Astfel, Curtea a reŃinut că, la data de 31.12.2009, S.E. a investit Tribunalul Iaşi cu o 
contestaŃie în anularea deciziei civile nr. 1330 din 20.12.2006 pronunŃată de această instanŃă. 

Curtea a constatat că, prin încheierea pronunŃată de Tribunalul Iaşi în camera de 
consiliu, la data de 19.05.2010 – după exercitarea căii extraordinare de atac a recursului – s-a 
dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în partea introductive a deciziei civile nr. 1330 
din 20.12.2006, în sensul că numărul corect al acesteia este 1332 şi nu 1330, încheierea 
devenind irevocabilă prin nerecurare. 

Prin decizia contestată, tribunalul a respins apelul declarat de R.G.şi alŃii şi a păstrat 
sentinŃa civilă nr. 1468 din 8.02.2006 a Judecătoriei Iaşi. 

Raportat la dispozitivul deciziei civile nr.1332 din 20.12.2006, Curtea a apreciat că 
această hotărâre nu conŃine vreo obligaŃie care să poată fi adusă la îndeplinire pe calea 
executării silite. 



Potrivit dispoziŃiei înscrise în art. 319 alin. 2 teza a II-a Cod procedură civilă, 
împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, 
contestaŃia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat 
cunoştinŃă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas 
irevocabilă. 

Textul citat stabileşte sistemul termenului dublu: un termen subiectiv de 15 zile, care 
se calculează de la data când contestatorul a luat cunoştinŃă de hotărâre şi un termen obiectiv, 
de un an, care se calculează de la data când hotărârea a rămas irevocabilă, pentru ipoteza în 
care contestatorul nu a luat cunoştinŃă de aceasta, termenul de un an fiind limita maximă 
înăuntrul căruia partea trebuie să cunoască atât hotărârea, cât şi să exercite calea extraordinară 
de atac, de retractare. 

Raportul dintre cele două termene stabilite de legiuitor se fixează în funcŃie de 
momentul la care contestatorul a luat ori nu cunoştinŃă de hotărâre, în ambele ipoteze 
termenul obiectiv de un an neputând fi depăşit. 

Momentul la care contestatorul a luat cunoştinŃă de hotărâre priveşte efectivitatea 
cunoaşterii acesteia şi nu posibilitatea cunoaşterii, iar obiectivitatea lui, ca situaŃie de fapt, 
poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. 

În speŃă, decizia nr. 1332 din 20.12.2006 a Tribunalului Iaşi a fost comunicată 
recurentei la data de 26.03.2007, la domiciliul indicat la instanŃa de fond. 

Astfel, termenul subiectiv de 15 zile pentru exercitarea contestaŃiei în anulare s-a 
împlinit la data de 11.04.2007. 

Curtea a mai reŃinut că decizia civilă nr. 1332 din 20.12.2006 a devenit irevocabilă la 
data de 13.06.2007, când s-a respins recursul declarat de R.G. şi alŃii prin decizia nr. 290 a 
CurŃii de Apel Iaşi. În aceste condiŃii, termenul obiectiv de un an de zile în care S.E. putea 
formula contestaŃie în anulare - chiar în ipoteza în care decizia instanŃei de apel nu i-ar fi fost 
comunicată – s-a împlinit la data de 13.06.2008. 

Raportat la data formulării contestaŃiei în anulare – 31.12.2009 – Curtea a apreciat că 
termenul obiectiv de un an de zile, de la data rămânerii irevocabile a deciziei civile nr. 1332 
din 20.12.2006 a Tribunalului Iaşi a fost depăşit, astfel că excepŃia tardivităŃii exercitării 
contestaŃiei în anulare a fost admisă printr-o corectă aplicare a art. 319 alin. 2 teza a II-a Cod 
procedură civilă. 

FaŃă de cele ce preced, Curtea a reŃinut că motivul de recurs prevăzut de art. 304 
punctul 9 Cod procedură civilă nu este operant în cauză, respingând recursul declarat de S.E. 
şi menŃinând decizia recurată, conform art.312 alin. 1 teza a II-a din acelaşi cod. 

22. Servitute de trecere. NemenŃionarea acesteia în contractul de 
vânzare-cumpărare al pârâŃilor. Nerespectarea de reclamanŃi a 
regulilor privind publicitatea imobiliară. Inopozabilitate  

Prin excepŃie de la efectele relativităŃii contractului numai între părŃile 
contractante, dobânditorul unui imobil – în speŃă pârâŃii-recurenŃi – ar 
trebui să suporte consecinŃele unei servituŃi consimŃite de autorul lor, 
anterior transmiterii bunului, în măsura în care au fost respectate regulile 
privind publicitatea imobiliară. 

Or, în speŃă, titlul reclamanŃilor prin care s-a constituit dreptul de servitute a 
fost încheiat la data de 23 iunie 2006, când erau în vigoare dispoziŃiile art. 
710 – 720 C.pr.civ. privind publicitatea imobiliară. 

Potrivit art. 711 C.pr.civ., se vor transcrie în registrul de transcriere al 
publicităŃii unde este aşezat imobilul, toate actele prin care se constituie o 
servitute. 

În speŃă, publicitatea imobiliară nu s-a realizat, astfel că dreptul de servitute nu 
poate fi opozabil pârâŃilor-recurenŃi. 

Codul civil, art. 622, 624-626; Codul de procedură civilă art. 710 – 720. 



Decizia civilă nr. 136 din 8 aprilie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 362/07.04.2010 Judecătoria Huşi a respins acŃiunea civilă 
formulată de reclamanŃii M.C. şi M.M.-G., în contradictoriu cu pârâŃii R.S. şi R.I. 

A respins cererea reconvenŃională formulată de pârâŃii R.S. şi R.I. în contradictoriu cu 
reclamanŃii M.C. şi M.M.-G.. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
ReclamanŃii M.C. şi M.M.-G. au solicitat în contradictoriu cu pârâŃii R.S. şi R.I. : 
- constatarea dreptului de servitute asupra căii de acces spre proprietatea lor prin 

proprietatea pârâŃilor; 
- obligarea pârâŃilor la a le asigura servitutea de trecere pe terenul lor aflat pe str. M.P., 

nr. 24 până la proprietatea lor aflată pe str. M.P. nr. 22. 
Prin contractul de vânzare cumpărare nr. 4099 din 23.06.1996 reclamanŃii au cumpărat 

imobilul situat în Huşi, str. M.P., nr. 22, de la vânzătorii P.E. şi alŃii. 
În contractul de vânzare-cumpărare al reclamanŃilor s-a precizat faptul că imobilul are 

acces la str. M.P. prin terenul proprietatea R.S., acces constituit la imobil (lot înfundat) de 
autorii drepturilor lor, prin contractul autentificat sub nr. 374/245/12 aprilie 1958 de 
Notariatul Raion Huşi, transcris sub nr. 251/1958 de Grefa Tribunalului Huşi. 

În schiŃa aferentă actului de proprietate a fost evidenŃiat un drum de acces comun 
pentru lotul 1 şi lotul 2 şi avea următoarele dimensiuni: deschidere – 6,90 m. lăŃime – 2,50 m. 
lungime 26 m. + 10,40 m. + o lungime neprecizată până la poarta de acces a imobilului 
proprietatea reclamanŃilor.  

Pe de altă parte, pârâŃii R.S. şi R.I. au cumpărat potrivit contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 4989/14.07.1992, imobilul din str. M.P. nr.24, compus dintr-o 
casă şi terenul aferent în suprafaŃă de 530 mp. PârâŃii au cumpărat imobilul de la M.O., care la 
rândul său l-a dobândit prin moştenire de la P.E., conform certificatului de moştenitor din 
19.09.1991. 

În contractul pârâŃilor nu s-a menŃionat că imobilul cumpărat este aservit proprietăŃii 
învecinate de la nr. 22 printr-o servitute de trecere, lucru ce se poate constata şi din schiŃa 
anexă la contract, întocmită cu respectiva ocazie. 

ReclamanŃii au susŃinut că dreptul lor de servitute a aparŃinut autorilor lor şi a fost 
transmis astfel: cele 2 suprafeŃe de teren au aparŃinut numitei P.I., aceste proprietăŃi formând 
un singur lot. 

În anul 1958 P.I. a încheiat două contracte de vânzare-cumpărare prin care a înstrăinat 
imobilul proprietatea sa după cum urmează: 

- prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 374/245/12.04.1958 vinde lui P.V. şi soŃiei 
acestuia, teren loc de casă în suprafaŃa de 300 mp. situat pe str. M.P., nr. 14; 

- prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 470/244/12.04.1958 vinde lui P.E. un teren 
loc de casă în suprafaŃă de 530 mp. pe care se află o casă cu două camere şi sală, situat pe str. 
M.P., nr. 14. 

Prin contractul 371/245/12.04.1958 s-a stipulat că ieşirea la stradă se va face pe 
drumul existent de pe lotul 1(ce urma să fie vândut lui P.E.), iar în celălalt contract nr. 
470/244/12.04.1958 s-a stipulat că vânzătoarea a constituit un drept de servitute în favoarea 
proprietarilor vecini P.V. şi Pamfil E. 

Prin natura clauzelor stipulate în contracte ne aflăm în prezenŃa unei servituŃi de 
trecere ce s-a constituit prin destinaŃia proprietarei întregului imobil - P.I. Astfel că imobilul 
dobândit de P.V. şi ulterior de reclamanŃi avea caracterul unui lot înfundat sau fond dominant, 
iar imobilul dobândit de P.E., ulterior de M.O. şi mai apoi de pârâŃi, să aibă caracterul unui 
fond aservit. 

Potrivit art. 622 al. 2 cod civil „ServituŃile continue sunt acelea al căror exerciŃiu este 
sau poate fi continuu, fără să aibă trebuinŃă de faptul actual al omului; astfel sunt apăducele, 
scursurile apelor, ferestrele şi altele asemenea. ServituŃile necontinue sunt acelea care au 
trebuinŃă de faptul actual al omului spre a fi exercitate, astfel este dreptul de trecere, de a lua 
apă din fântână, de a paşte vite şi alte asemenea. ServituŃile aparente sunt acelea care se 



cunosc prin lucrări exterioare.” 
Aşadar, servitutea de trecere este o servitute necontinuă şi aparentă şi se poate 

constitui convenŃional (contract) sau legal (sentinŃă judecătorească). 
 DestinaŃiunea proprietarului Ńine loc de titlu doar în situaŃia servituŃilor continue şi 

aparente, potrivit art. 625 cod civil, ceea ce nu este cazul în situaŃia servituŃii de trecere care 
este necontinuă şi aparentă. 

În speŃă acest titlu nu exista, astfel încât nu se putea reŃine existenŃa unei servituŃi de 
trecere valabilă în persoana reclamanŃilor pe terenul pârâŃilor. 

La momentul la care numita P.I. a instituit servitutea de trecere prin contractul de 
vânzare-cumpărare nr. 470/244/12.04.1958, ea nu mai era proprietara fondului dominant, 
adică al aceluia care devenea lot înfundat, deoarece el fusese înstrăinat lui P.V. şi prin 
contractul de vânzare-cumpărare nr. 374/245/12.04.1958, astfel încât ea nu mai putea institui 
o sarcină în favoarea proprietarilor vecini. 

Nefiind legală servitutea instituită, ulterior moştenitorii lui P.V., respectiv soŃia sa şi 
P.E., nu puteau înstrăina la rândul lor imobilul grevat de acest beneficiu reclamanŃilor. 

De altfel, din raportul de expertiză efectuat în cauză rezulta că pe planul cadastral de 
intravilan al mun. Huşi nu este materializată calea de acces aflată în litigiu. 

Pe fondul celei de-a doua cereri a reclamanŃilor, referitoare la obligarea pârâŃilor la a 
le asigura servitutea de trecere pe terenul lor aflat pe str. M.P., nr. 24 până la proprietatea lor 
aflată pe str. M.P. nr. 22, instanŃa a constatat că şi aceasta este nefondată din următoarele 
considerente: 

Art. 616 Cod civil defineşte locul înfundat ca fiind acela care nu are nici o ieşire la 
calea publică. Problema de drept ce se cere dezbătută în speŃă este aceea de a stabili dacă 
terenul proprietatea recurentului este loc înfundat în sensul textului expus. Codul civil se 
limitează la a defini locul înfundat ca fiind acela care nu are nici o ieşire la calea publică. 

În aplicarea acestui text se are în vedere imposibilitatea absolută de a ieşi la calea 
publică, existentă atunci când terenul este înconjurat din toate părŃile de alte fonduri, ale altor 
proprietari, precum şi cazurile în care ieşirea ar fi insuficientă, astfel încât folosinŃa sa nu se 
poate face corespunzător, ar prezenta inconveniente grave sau ar fi periculoasă. 

Inconvenientele sau greutăŃile pe care le-ar reprezenta trecerea la calea publică rămân 
la aprecierea instanŃei, constituind o situaŃie de fapt, urmând să se Ńină seama şi de interesul 
celui ce urmează să suporte consecinŃele servituŃii, iar nu numai de interesul beneficiarului 
dreptului de servitute. 

Drepturile subiective civile, aparŃinând unor proprietari diferiŃi, trebuie să fie 
exercitate astfel încât nici unul dintre aceşti titulari să nu sufere un prejudiciu mai mare decât 
inconvenientele normale care rezultă din coexistenŃa drepturilor. 

Stabilind calitatea unui teren de loc înfundat şi existenŃa servituŃii de trecere, instanŃa 
trebuie să aplice principiul echităŃii, Ńinând seama că dreptul de proprietate, ca drept real 
fundamental, nu poate fi grevat de sarcini decât în condiŃii extraordinare. 

În speŃă, era dovedit atât din raportul de expertiză, cât şi din declaraŃiile martorilor că 
terenul reclamanŃilor nu constituie un loc înfundat în sensul imposibilităŃii absolute de ieşire 
la calea publică, deoarece se învecinează pe una din laturi cu domeniul public, constând într-o 
suprafaŃă de teren-cale de acces, aşa cum rezultă şi din adresa nr. 5456/06.03.2009 eliberată 
de Primăria Huşi. Aşadar, calea de acces cuprinsă între SPLS şi fosta centrală termică a mun. 
Huşi are ieşire la str. D.I.. Calea de acces pe domeniul public este practicată de reclamanŃi din 
anul 1996 şi le permite acestora deplasarea şi cu autoturismul proprietate personală până la 
proprietatea lor. Pe când calea de acces reclamantă prin curtea pârâŃilor nu permite trecerea 
decât cu pasul. 

Expertul a concluzionat că lungimea acestei căi de acces pe domeniul public este 
aproximativ egală cu lungimea căii de acces prin proprietatea pârâŃilor, respectiv de 40,84 mp. 
prima şi 39,68 mp. ce-a de-a doua. 

ReclamanŃii nu au folosit niciodată ca şi cale de acces la imobilul lor aleea de beton 
din curtea pârâŃilor, lucru recunoscut de reclamantul M.C. în răspunsul la întrebarea nr. 1 din 
interogatoriu.  



În aceste condiŃii, depoziŃiile celor doi martori veneau în contradicŃie cu recunoaşterea 
reclamantului. SituaŃia de fapt relevată de martori nu este conformă cu realitatea din actele 
încheiate de părŃi şi autorii lor. Astfel, martorii au arătat că acolo este un singur corp de casă 
ce a aparŃinut lui P.I. 

În realitate P.I. a avut o casă pe care a înstrăinat-o lui P.E. precum şi suprafaŃă de 530 
mp., iar lui P.V. şi P.E. a înstrăinat doar suprafaŃa de 300 mp. fără construcŃii. Ulterior, P.V. a 
edificat o construcŃie pe terenul astfel dobândit. 

Dreptul de proprietate privată, garantat în mod egal tuturor titularilor, prin art. 44 din 
ConstituŃia României şi art. 1 din Protocolul adiŃional nr. 1 la C.E.D.O., nu este un drept 
absolut, fiindu-i stabilite prin lege anumite limitări, astfel că instanŃa, analizând legalitatea 
susŃinerilor reclamanŃilor trebuie să aibă în vedere nu numai interesul acestora de a ajunge la 
calea publică, ci şi pe cel al pârâŃilor, de a le fi protejată proprietatea şi care nu pot fi obligaŃi 
să suporte dezafectarea unei părŃi a terenului lor. 

SusŃinerile referitoare la destinaŃia dată de proprietar terenului în litigiu nu au 
relevanŃă, deoarece, deşi ini Ńial terenul a aparŃinut unui singur proprietar ulterior a fost 
dobândit de doi proprietari diferiŃi, situaŃia juridică fiind modificată, iar menŃinerea drumului 
de trecere nefiind o obligaŃie impusă pârâŃilor. 

FaŃă de considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, instanŃa a respins acŃiunea 
principală a reclamanŃilor M.C. şi Mihai Ioana. 

Împotriva acestei hotărâri au formulat apel M.C. şi M.M.-G.. 
Prin decizia civilă nr. 208/A din 17 noiembrie 2010 a Tribunalului Iaşi s-a admis 

apelul formulat de M.C. şi M.M.-G. împotriva sentinŃei civile nr. 362/07.04.2010 a 
Judecătoriei Huşi pe care o schimbă în parte: 

S-a admis acŃiunea civilă formulată de reclamanŃii M.C. şi M.M.-G. în contradictoriu 
cu pârâŃii R.S. şi R.I. 

S-a constatat că reclamanŃii au un drept de servitute spre proprietatea acestora pe 
proprietatea pârâŃilor. 

Au fost obligaŃi pârâŃii să permită reclamanŃilor accesul spre proprietatea lor pe 
proprietatea pârâŃilor pe calea de acces pe punctele de contur, conform anexei nr. 1 la raportul 
de expertiză. 

Pentru a hotărî astfel, se reŃin următoarele: 
Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4099/23.06.1996, apelanŃii 

au cumpărat de la numiŃii P.E., P.E. şi un imobil format din construcŃie şi suprafaŃa de 300 mp 
situat în mun. Huşi, str. M.P., nr. 22. În contract este prevăzut faptul că accesul la str. M.P. se 
face prin proprietatea lui R.S., acces constituit la imobil de autorii drepturilor vânzătorilor 
prin contractul autentificat sub nr. 371/245/12.04.1958. 

Această menŃiune nu este prevăzută şi în contractul de vânzare cumpărare încheiat de 
intimaŃi în anul 1992 prin care au cumpărat casa şi terenul de care se face vorbire în contractul 
apelanŃilor. 

Drumul de acces la str. M.P. este consemnat în contractele de vânzare cumpărare 
încheiate în anul 1958 prin care numita P.I. împarte imobilul care îi aparŃinea în două imobile 
distincte pe care le vinde fiilor săi, P.V., căsătorit cu , respectiv P.E. cele două imobile 
rezultate prin împărŃeală. Deoarece imobilul vândut fiului său nu mai avea ieşire la drumul 
public a constituit o servitute de trecere pe lotul vândut fiicei sale. Acest drum de trecere a 
fost folosit de proprietarii iniŃiale până la momentul în care au decedat, iar imobilele au fost 
vândute de moştenitori la proprietari diferiŃi. 

Chiar dacă în expertiza efectuată în cauză, expertul a arătat că proprietatea apelanŃilor 
nu este loc înfundat, aceasta are caracteristicile unui loc înfundat potrivit art. 616 Cod civil în 
sensul că este înconjurată de alte proprietăŃi, inclusiv proprietatea domeniului public, apelanŃii 
neavând ieşire la drumul public. Faptul că proprietatea apelanŃilor se învecinează cu domeniul 
public nu înseamnă nu are ieşire la drumul public, deoarece domeniul public constă în curtea 
unei instituŃii, iar nu un drum public pe care au acces toate persoanele. 

Servitutea de trecere în speŃă este o servitute necontinuă şi aparentă în condiŃiile în 
care drumul de acces spre locul înfundat a existat din anul 1958 când numita P.I. a împărŃit 



imobilul proprietatea sa în două imobile distincte pe care le-a vândut copiilor ei. Drumul de 
acces a fost amenajat pentru a fi folosit în acest sens, efectuându-se şi o poartă de acces între 
cele două proprietăŃi. 

Într-adevăr, art. 625 Cod civil prevede că nu se pot constitui prin destinaŃia 
proprietarului decât servituŃile continue şi aparente. Însă în cazul servituŃii de trecere când 
este o servitute necontinuă şi aparentă, s-a pus problema în practica judiciară dacă se pot 
constitui prin destinaŃia proprietarului şi astfel de servituŃi, cum este cazul de faŃă: un 
proprietar dezmembrează fondul său şi înstrăinează proprietăŃile rezultate. Astfel, în practică 
s-a recunoscut existenŃa unei servituŃi de trecere în favoarea locului înfundat. 

Faptul că această servitute constituită în anul 1958 nu a fost preluată şi în contractul 
încheiat de intimaŃi nu înseamnă că terenul nu este grevat de această sarcină pe care intimaŃii 
sunt obligaŃi să o respecte. 

Art. 617 Cod civil impune ca trecerea să se facă pe calea cea mai scurtă, iar drumul 
identificat de expert pe proprietatea intimaŃilor îndeplineşte această condiŃie. Calea de acces 
ce urmează a fi stabilită de instanŃă se regăseşte pe traseul actual stabilit de expert şi nu pe cel 
iniŃial din actele din 1958 în condiŃiile în care intimaŃii au construit cu acte în regulă şi înainte 
ca apelanŃii să cumpere un garaj care obturează în parte intrarea în imobil. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenŃională formulată de pârâŃi, aceştia nu au făcut nici 
o dovadă la instanŃa de fond din care să rezulte că costurile trecerii reclamanŃilor pe calea de 
acces s-ar ridica la suma solicitată de aceştia, iar cu privire la amenajarea drumului de trecere, 
inclusiv cu gard, această cale de acces este folosită şi de intimaŃi pentru accesul la locuinŃa 
lor, nu numai de apelanŃi. 

Împotriva deciziei tribunalului au formulat recurs R.S. şi R.I. pentru următoarele 
motive: 

Deşi instanŃa de apel recunoaşte că servitutea de trecere este o servitute necontinuă şi 
aparentă, nu se poate constitui legal prin destinaŃia proprietarului care să Ńină loc de titlu, 
totuşi în mod nelegal dispune admiterea cererii reclamanŃilor pe motiv că în practică s-a 
recunoscut existenŃa unei servituŃi de trecere în favoarea lotului înfundat în situaŃia când 
această servitute s-a constituit prin destinaŃiunea proprietarului. Schimbarea sentinŃei şi 
admiterea cererii reclamanŃilor s-a făcut cu încălcarea dispoziŃiilor imperative din Codul civil 
ce reglementează regimul juridic al servituŃilor necontinue şi aparente, în speŃă servituŃile de 
trecere, ce se poate constitui şi transmite doar în baza unui titlu valabil (contract sau hotărâri 
judecătoreşti). 

Chiar dacă instanŃa de apel consideră proprietatea reclamanŃilor-apelanŃi un loc 
înfundat, trebuie să aplice corect prevederile legale în sensul de a constata că acea servitute de 
trecere, menŃionată în contractele de vânzare-cumpărare ale reclamanŃilor şi autorilor lor, nu 
este legal constituită. 

Prin cererea lor reclamanŃii au solicitat ca instanŃa de judecată să constate existenŃa 
unei servituŃi de trecere legal constituită în favoarea lor pe terenul proprietatea pârâŃilor. 

Nu s-a solicitat constituirea servituŃii de trecere prin sentinŃa ce se va pronunŃa. 
Atâta timp cât reclamanŃii nu sunt beneficiarii unei servituŃi de trecere constituită 

printr-un titlu, cu respectarea prevederilor legale, prin respingerea cererii lor de către instanŃă, 
au la îndemână promovarea unei acŃiuni în vederea constituirii servituŃii de trecere prin 
hotărâre judecătorească, pe calea de acces de pe domeniul public practicată de dânşii încă din 
anul 1996 fără titlu. 

LegislaŃia în vigoare permite constituirea servituŃilor asupra locului din domeniul 
public aşa cum rezultă din prevederile art. 13 din Legea nr. 213/1998. 

Prin decizia instanŃei de apel se încalcă dreptul de proprietate al pârâŃilor garantat prin 
art. 44 din ConstituŃie şi prin art. 1 al Protocolului AdiŃional nr. 1 la C.E.D.O. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenŃională a pârâŃilor, anulată de instanŃa de apel, 
folosirea căii de acces prin curtea pârâŃilor de către reclamanŃi aduce grave prejudicii acestora. 

Tot terenul aferent casei de locuit este amplasat în faŃa casei până la strada M.P., unde 
se află intrarea în proprietate. Pe acest teren pârâŃii îşi cultivă legume, zarzavaturi şi au 
depozitate diverse obiecte necesare în gospodărie. În situaŃia în care nu vor mai putea încuia 



poarta de intrare pentru a o lăsa la dispoziŃia reclamanŃilor şi a persoanelor care vor veni la 
aceştia, întreaga proprietate a pârâŃilor şi membrilor lor vor fi în nesiguranŃă, expuse chiar şi 
infractorilor, în condiŃiile în care ambii pârâŃi au serviciu trebuind să plece de acasă, situaŃie în 
care nu rămân în proprietatea lor. 

Un alt inconvenient este şi acela că poarta de acces în proprietatea reclamanŃilor prin 
gardul ce desparte cele două proprietăŃi este amplasat chiar în faŃa casei pârâŃilor, a terasei 
betonate unde aceştia pe timpul anotimpului călduros îşi desfăşoară activităŃile gospodăreşti 
sau iau masa. 

Între cele două familii ale reclamanŃilor şi pârâŃilor există o stare conflictuală 
acumulată. 

InstanŃa de apel, analizând cererea recurenŃilor, a decis că nu se impune ca reclamanŃii 
să plătească pârâŃilor pentru folosirea căii de acces existentă pe proprietatea pârâŃilor, fără a 
Ńine cont de faptul că aceştia din urmă plătesc impozit pe terenul în cauză ce ar urma să fie 
folosit în mod permanent de pârâŃi şi alte persoane care vor veni la aceştia, fără ca pârâŃii să 
aibă vreun control asupra acestei situaŃii.  

De asemenea, instanŃa de apel a considerat că nu se impune obligarea pârâŃilor la 
amenajarea căii de acces în sensul de a construi un gard care să despartă această cale de acces 
de restul proprietăŃii pârâŃilor. Atâta timp cât calea de acces este folosită doar de către pârâŃi, 
aceştia nu au nici un interes în construirea unui astfel de gard. 

Criticile formulate se încadrează în motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9, 
Curtea de apel constatând că recursul este fondat pentru considerentele dezvoltate în 
continuare. 

ReclamanŃii au investit instanŃa de fond cu două capete de cerere: 
- constatarea existenŃei dreptului de servitute asupra căii de acces dinspre proprietatea 

lor spre proprietatea pârâŃilor; 
- obligarea pârâŃilor de a le asigura servitutea de trecere pe terenul lor până la 

proprietatea reclamanŃilor. 
În ceea ce priveşte primul capăt de acŃiune, reclamanŃii au invocat ca titlu al dreptului 

lor de servitute de trecere contractul de vânzare-cumpărare nr. 4099 din 23.06.1996 prin care 
au dobândit proprietatea asupra imobilului situat în str. M.P., nr. 22. Prin contractul de 
vânzare-cumpărare al reclamanŃilor s-a precizat faptul că imobilul are acces la str. M.P. prin 
terenul proprietatea R.S., acces constituit la imobil de autorii drepturilor succesorale, prin 
contractul autentificat sub nr. 371/245/12 aprilie 1958 de Notariatul Raion Huşi, transcris sub 
nr. 251/1958 de Grefa Tribunalului Huşi. 

PârâŃii-recurenŃi au dobândit proprietatea asupra imobilului din Huşi, str. M.P., nr. 24 
prin contractul de vânzare-cumpărare sub nr. 4989/14.07.1992. În contractul pârâŃilor nu s-a 
menŃionat că imobilul este grevat de un drept de servitute.  

Servitutea de trecere este potrivit art. 622 Cod civil, o servitute necontinuă şi aparentă, 
care se poate constitui numai prin titlu. În speŃă, servitutea de trecere este constituită numai 
prin contractul de vânzare-cumpărare al reclamanŃilor, nu şi prin titlul pârâŃilor. Astfel, că se 
impune a se analiza dacă dreptul de servitute constituit numai prin titlul reclamanŃilor poate 
produce efecte faŃă de pârâŃi. 

Ca o excepŃie de la efectele relativităŃii contractului numai între părŃile contractante, 
dobânditorul unui imobil în speŃă pârâŃii-recurenŃi ar trebui să suporte consecinŃele unei 
servituŃi consimŃite de autorul lor anterior transmiterii bunului în măsura în care au fost 
respectate regulile privind publicitatea imobiliară. 

Or, în speŃă, titlul reclamanŃilor prin care s-a constituit dreptul de servitute a fost 
încheiat la data de 23 iunie 2006, când erau în vigoare dispoziŃiile art. 710-720 Cod procedură 
civilă privind publicitatea imobiliară. 

Potrivit art. 711 Cod procedură civilă se va transcrie în registrul de transcriere al 
publicităŃii unde este aşezat imobilul, toate actele prin care se constituie o servitute. 

În speŃă, publicitatea imobiliară nu s-a realizat, astfel că dreptul de servitute nu poate 
fi opozabil pârâŃilor-recurenŃi. 

Nu se poate pune în discuŃie în speŃă, constituirea servituŃii de trecere prin destinaŃia 



proprietarului. Pe de o parte, pentru că acest fapt este posibil numai în cazul servituŃilor 
continue şi aparente, astfel cum arată dispoziŃiile art. 625 Cod civil, iar în speŃă din momentul 
scindării fondului în două terenuri s-au realizat mai multe vânzări succesive, iar o anumită 
perioadă terenul cumpărat de intimaŃi nu a fost folosit şi nici nu au existat semne vizibile de 
constituire a unei servituŃi care să prezume existenŃa unui drept de servitute. Mai mult de atât, 
în momentul cumpărării imobilului de către intimaŃi în 1996, pârâŃii-recurenŃi care au 
dobândit terenul în 1992, aveau deja edificat pe terenul ce se susŃine de intimaŃi că ar fi fost 
constituit dreptul de servitute, un garaj, cu autorizaŃie de construire, iar reclamanŃii din 
momentul cumpărării imobilului în 1996 nu au folosit acest teren ca şi cale de acces la drumul 
public, ci o altă cale de acces. 

FaŃă de toate aceste argumente, Curtea a constatat că în mod greşit tribunalul a stabilit 
că reclamanŃii au constituit un drept de servitute în favoarea lor pe terenul proprietatea 
pârâŃilor, soluŃia corectă faŃă de dispoziŃiile legale incidente în cauză, respectiv art. 624 şi 626 
Cod civil, este cea pronunŃată de prima instanŃă în ceea ce priveşte primul capăt de acŃiune. 

Între cele două capete de acŃiune este o strânsă legătură, în sensul că reclamanŃii-
intimaŃi au solicitat obligarea de a-i asigura servitutea de trecere, ca efect al constatării 
dreptului de servitute. Cum dreptul de servitute nu este constituit în favoarea reclamanŃilor, 
astfel cum s-a arătat mai sus, nici obligarea de a se respecta acest drept nu poate fi primit, 
respingerea acestui capăt de acŃiune fiind o consecinŃă a respingerii primului capăt de acŃiune.  

Drept urmare soluŃia respingerii acŃiunii fiind cea judicioasă, în temeiul art. 312 Cod 
procedură civilă curtea a admis recursul, a modificat decizia tribunalului şi a respins apelul 
formulat de reclamanŃi prin păstrarea sentinŃei primei instanŃe. 



II. SecŃia penală 

1. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăŃiei – art. 320 ind. 1 alin. 7 şi 
reŃinerea circumstanŃelor atenuante prevăzute de art. 74 alin. 1 
lit. c). Minimul special al pedepsei închisorii  - art.  76 alin. 1 lit. 
b) 

Elementele impuse de art. 320 ind. 1 alin. 7 C.pr.pen., pentru ca inculpatul să 
beneficieze de efectul prevăzut în stabilirea cuantumului pedepsei, sunt 
distincte şi nu se regăsesc între circumstanŃele prevăzute de art. 74 C.pen., 
reŃinerea concomitentă şi aplicarea efectelor celor două instituŃii de drept 
penal şi procesual penal nefiind interzisă de lege, însă neaplicarea acestora 
ar fi nelegală atunci când probatoriul cauzei demonstrează existenŃa atât a 
unor circumstanŃe atenuante, cât şi a unei poziŃii procesuale de 
recunoaştere a faptei de inculpat şi a solicitării de a fi judecat numai pe 
baza probelor din faza de urmărire penală. 

Temei de drept: Art. 320 ind. 1 alin.7 C.pr.pen.; art.74 alin.1 lit. c) C.pen.; art. 76 alin. 1 lit. b) C.pen.  

Decizia penală nr. 590 din 26 mai 2011  

Prin sentinŃa penală nr. 588 din 16.02.2011 a Judecătoriei Iaşi a fost condamnat 
inculpatul S.P.-D. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie, 
prevăzută şi pedepsită de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. b şi c C.pen., cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 
7 C.pr.pen. şi art. 74 alin. 1 lit. c C.pen., art. 76 alin. 1 lit. b C.pen. În temeiul disp. art. 86 ind. 
1 C.pen. a fost suspendată executarea pedepsei de aplicate pe un termen de încercare de 4 ani, 
stabilit conform art. 86 ind. 2 C.pen., termen care va curge de la rămânerea definitivă a 
hotărârii, în temeiul 86 ind. 3 C.pr.pen., pe durata termenului de încercare condamnatul 
urmând a se supune la următoarele măsuri de supraveghere: prezentarea la serviciul de 
protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor conform programului de 
supraveghere întocmit de acest serviciu; anunŃarea, în prealabil, a oricărei schimbări de 
domiciliu, reşedinŃă sau locuinŃă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi 
întoarcerea; comunicarea şi justificarea schimbării locului de muncă; comunicarea 
informaŃiilor de natură a înlesni controlul mijloacelor de existenŃă; urmarea unui curs de 
învăŃământ sau calificare. 

Conform art. 359 C.pr.pen. şi art. 86 ind. 4 C.pen., instanŃa i-a atras atenŃia 
inculpatului asupra posibilităŃii revocării suspendării condiŃionate în cazul săvârşirii din nou a 
unei infracŃiuni în cursul termenului de încercare, cu consecinŃa executării atât a pedepsei din 
prezenta cauză, cât şi a pedepsei pentru noua infracŃiune sau în cazul în care nu s-ar supune 
măsurilor de supraveghere. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, Judecătoria Iaşi a reŃinut că în ziua de 18.11.2010 
partea vătămată se întorcea de la muncă, unde primise suma de 700 lei, pe care o avea în 
portofel, loc în care mai avea suma de 150 lei. În jurul orei 17:30 partea vătămată a fost 
sunată de prietenul său B.A.-Gh. care l-a invitat în oraş, propunere ce a fost acceptată de 
partea vătămată. La locul stabilit, martorul B.A.-Gh. a venit însoŃit de inculpat, toŃi trei 
deplasându-se la un restaurant din zona centrală a oraşului, unde partea vătămată a cumpărat 
din banii pe care îi avea la el suma de 190 euro, după care au plecat împreună într-o staŃie de 
transport în comun, loc în care partea vătămată a cumpărat câte o ciocolată caldă. După 10 
minute, partea vătămată a plecat despărŃindu-se de cei doi. Ajunsă pe strada S., partea 
vătămată a auzit paşi în spate, iar când s-a întors l-a văzut pe inculpat care a lovit-o cu pumnul 
în zona feŃei, doborând-o la pământ. Deşi partea vătămată a opus rezistenŃă, inculpatul a 
continuat să o lovească, sustrăgându-i din buzunarul pantalonilor portofelul. Partea vătămată 
i-a cerut inculpatului să îi restituie actele din portofel, ceea ce inculpatul a şi făcut, aruncând 
spre partea vătămată portofelul după ce luat banii din el. 

În termen legal, sentinŃa penală a fost recurată de parchetul de pe lângă Judecătoria 



Iaşi, criticând-o sub aspectul legalităŃii în sensul greşitei reŃineri a celor două dispoziŃii – art. 
320 ind. 1 C.pr.pen. şi art. 74 alin. 1 lit. c) C.pen. – întrucât au natură juridică diferită. 

Intimatul-inculpat a fost prezent în instanŃă, dar nu a solicitat să dea declaraŃii. 
Curtea a verificat legalitatea şi temeinicia sentinŃei penale recurate prin prisma tuturor 

motivelor invocate, dar şi în conformitate cu dispoziŃiile art.385 ind. 6 al. 3 C.pr.pen. 
Inculpatul a fost judecat pentru săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie prevăzute de art. 211 

alin. 1,2 lit. b,c C.pen. 
InstanŃa a evaluat şi apreciat probele administrate în cauză, în cursul urmăririi penale, 

întrucât la primul termen de judecată, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei pentru care a 
fost trimis în judecată şi a solicitat judecarea numai pe baza probelor din cursul urmăririi 
penale. 

SituaŃia de fapt reŃinută a demonstrat cert vinovăŃia inculpatului în săvârşirea 
infracŃiunii de tâlhărie, constând în aceea că, în seara de 18.11.2010, în jurul orelor 21:30, în 
timp ce se afla în loc public, a deposedat prin violenŃă pe partea vătămată de suma de 190 
euro. 

În drept, fapta săvârşită întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de tâlhărie 
prevăzute de art. 211 alin. 1,2 lit. b,c C.pen. şi în mod legal instanŃa de fond a dispus 
condamnarea acestuia. 

La individualizarea judiciară a pedepsei aplicate (cuantum şi modalitate de executare) 
în conformitate cu dispoziŃiile art. 72 C.pen. şi art. 52 C.pen. au fost temeinic evaluate 
circumstanŃele inculpatului şi circumstanŃele reale ale săvârşirii faptei, constatându-se 
necesitatea reŃinerii circumstanŃelor atenuante prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. c C.pen. şi 
aplicarea efectelor prevăzute de art. 76 alin. 1 lit. b C.pen. 

Sub aspectul criticilor procurorului, curtea de apel a constatat că acestea nu sunt 
fondate. Cele două instituŃii penale au o natură juridică diferită: art. 74 C.pen. priveşte norme 
de drept penal, iar art. 320 ind. 1 alin. 7 C.pr.pen. vizează norme de drept procedural. 
ReŃinerea concomitentă şi aplicarea efectelor celor două instituŃii de drept penal şi procesual 
penal nu este interzisă de lege, însă neaplicarea acestora ar fi nelegală atunci când probatoriul 
unei cauze demonstrează existenŃa atât a unor circumstanŃe atenuante (în speŃă, lit. c art. 74 
C.pen.), cât şi a unei poziŃii procesuale de recunoaştere a faptei de inculpat şi solicitarea de a 
fi judecat numai pe baza probelor din faza de urmărire penală (în speŃă, art. 320 ind. 1 alin. 7 
C.pr.pen.). 

Elementele impuse de art. 320 ind. 1 alin. 7 C.pr.pen., pentru ca inculpatul să 
beneficieze de efectul prevăzut în stabilirea cuantumului pedepsei, sunt distincte şi nu se 
regăsesc între circumstanŃele prevăzute de art. 74 C.pen. 

În evaluarea criteriilor impuse de art. 72 C.pen. şi art. 52 C.pen. trebuie avute în 
vedere toate circumstanŃele probatorii ale cauzei deduse judecăŃii, iar incidenŃa vreunui 
element de circumstanŃiere nu poate fi înlăturată decât motivat. 

În considerarea tuturor aspectelor expuse şi verificând sentinŃa penală recurată, 
celelalte aspecte de fapt şi de drept, în latură penală şi civil ă s-a constatat că aceasta nu este 
afectată de vicii pentru a fi casată, criticile procurorului nefiind întemeiate probator. 

În baza dispoziŃiilor art.385 ind. 15 pct. 1 lit. b C.pr.pen., curtea de apel a respins ca 
nefondat recursul procurorului. 

2. Rejudecare după extrădare. Dreptul la un proces echitabil. 
Aprecierea probelor 

Potrivit art. 63 alin. (2) C. proc. pen., probele nu au o valoare dinainte stabilită, 
iar aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de 
instanŃa de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate, în 
scopul aflării adevărului. Din analiza dispoziŃiei legale menŃionate rezultă 
că probele administrate în faza de urmărire penală au aceeaşi valoare cu 
probele administrate în faza cercetării judecătoreşti, că probele 
administrate în faza de urmărire penală se analizează coroborat cu cele 



administrate în faza cercetării judecătoreşti şi că scopul probelor, prevăzut 
în art. 62 C. proc. pen., constând în aflarea adevărului, este identic pentru 
ambele faze ale procesului penal. 

 

Decizia penală nr.711 din 21 iunie 2011  

Procedând la rejudecarea cauzei după extrădare, conform art. 5221 Cod procedură 
penală, prima instanŃă, pe baza materialului probator administrat în noul ciclu procesual, a 
reŃinut că inculpatul H. F. nu a participat la comiterea infracŃiunii de tâlhărie, ci numai la 
vânzarea unor bunuri rezultate din această faptă, cunoscând provenienŃa lor. 

În raport cu situaŃia de fapt reŃinută, a încadrat activitatea infracŃională desfăşurată de 
inculpat în infracŃiunea de tăinuire prev. de art. 221 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. 
„b” Cod penal. 

În urma examinării soluŃiei pronunŃate de prima instanŃă, tribunalul a procedat la 
propriul examen al probelor, stabilind că situaŃia de fapt reŃinută de prima instanŃă cu prilejul 
rejudecării, precum şi evaluarea juridică a acŃiunilor inculpatului nu corespund realităŃii ce 
rezultă din actele şi lucrările dosarului ce dovedesc faptul că inculpatul H.F. este autor al 
infracŃiunii de tâlhărie şi nu al infracŃiunii de tăinuire. 

Prin recursul promovat, inculpatul H.F. a invocat încălcarea dreptului său la un proces 
echitabil prin faptul că instanŃa de apel a dispus condamnarea sa fără a verifica probele 
administrate în faza urmăririi penale, probe pe care şi-a întemeiat soluŃia pronunŃată ce este 
consecinŃa unei erori grave de fapt, în sensul art. 3859 pct. 18 Cod procedură penală. 

Curtea de apel nu a primit criticile formulate. 
Rejudecarea în caz de extrădare are ca scop garantarea dreptului persoanei extrădate, 

care a fost judecată şi condamnată în lipsă, la un proces echitabil şi, în principal, exercitarea 
dreptului său la apărare într-un nou ciclu procesual, ceea ce presupune posibilitatea acesteia 
de a fi audiată, de a interoga martorii sau părŃile din proces şi de administra probe în apărarea 
sa, atât cu privire la situaŃia de fapt, cât şi în circumstanŃiere. 

Ori, în speŃă, cu ocazia rejudecării după extrădare, s-a procedat la audierea părŃii 
vătămate , a inculpatului şi a martorilor B. L., I. V., T. C. V. şi M. A.M. 

Inculpatul asistat de apărător, a avut posibilitatea deplinei exercitări, şi şi-a exercitat în 
noul ciclu procesual drepturile conferite de lege – dreptul de a i se prezenta probele ce susŃin 
învinuirea, dreptul de a cere administrarea de probe (inculpatul a solicitat administrarea probei 
cu înscrisuri şi audierea martorilor M.A., B. L., I. V.), de a adresa întrebări martorilor audiaŃi 
în prezenŃa sa şi a apărătorului său în cadrul unor dezbateri contradictorii, de a avea cuvântul 
oral asupra tuturor chestiunilor puse în discuŃie, având personal ultimul cuvânt. 

În raport cu cele menŃionate, curtea a constatat că în cauză nu există vreo împrejurare 
din care să rezulte că procesul a fost inechitabil, inculpatul având posibilitatea să exercite 
toate prerogativele dreptului la apărare şi să-şi expună cauza în condiŃii care nu l-au 
dezavantajat faŃă de partea adversă. 

Cum, în cursul cercetării judecătoreşti, instanŃa verifică probele pe care s-a întemeiat 
învinuirea pentru a determina măsura în care acestea servesc atingerii scopului penal, acela al 
aflării adevărului, curtea a constatat că această finalitate a judecăŃii a fost respectată în cauza 
de faŃă, probele strânse în cursul urmăririi penale, fiind verificate, în mod nemijlocit, oral, în 
condiŃii de contradictorialitate în acord cu dispoziŃiile art. 287, art. 288, art. 289 şi urm. Cod 
procedură penală. 

Evaluarea şi verificarea acestor probe au condus instanŃa de fond la pronunŃarea unei 
soluŃii greşite, întemeiată doar pe probele administrate în faza cercetării judecătoreşti 
efectuate după rejudecare, fiind înlăturate, fără o justificare credibilă, cele din faza urmăririi 
penale. 

Faptul că instanŃa este obligată să verifice legalitatea probelor şi să stabilească 
utilitatea şi concludenŃa acestora, pentru reŃinerea vinovăŃiei inculpatului, numai în cadrul 
cercetării judecătoreşti, nu duce automat la concluzia eliminării probelor administrate în faza 



de urmărire penală. 
În mod corect, a reŃinut instanŃa de apel că înlăturarea ca valoare probatorie a 

declaraŃiilor martorilor B.L., I.V., T.C.V. – persoane condamnate definitiv în calitate de 
coinculpaŃi la comiterea faptei de tâlhărie ce constituie obiectul judecăŃii de faŃă – pe 
considerentul că în faza de cercetare judecătorească efectuată cu ocazia rejudecării după 
extrădarea inculpatului, aceştia nu şi le-au mai menŃinut, invocând anumite abuzuri ale 
organelor de cercetare penală, este neîntemeiată. 

În vederea aflării adevărului, prin lămurirea cauzei sub toate aspectele, instanŃa este 
obligată să analizeze şi raŃiunile pentru care martorii, după 12 ani de la data comiterii faptei, 
nu îşi mai menŃin declaraŃiile date la puŃin timp de la comiterea faptei şi să verifice în ce 
măsură argumentele oferite de aceştia sunt sau nu credibile, obligaŃie pe care instanŃa de apel 
şi-a îndeplinit-o. 

În cadrul operaŃiunii de sinteză a probelor, instanŃa de apel a apreciat care dintre 
declaraŃiile date de martori reflectă adevărul şi anume cele făcute în anul 1998 - într-un 
moment foarte apropiat de producerea faptei şi în care s-a relatat de către aceştia cu lux de 
amănunte despre maniera de derulare a evenimentelor şi implicarea inculpatului în calitate de 
autor al sustragerii comise prin violenŃă împotriva părŃii vătămate B.G., ori cele date după 
scurgerea unui interval de 12 ani, cu ocazia rejudecării şi în care aceştia au revenit cu privire 
la aceleaşi aspecte redate fidel în primele declaraŃii ce vizau recunoaşterea inculpatului H. F. 
ca fiind autor al infracŃiunii de tâlhărie. 

În timp ce credibilitatea depoziŃiilor ini Ńiale nu poate fi contestată, declaraŃiile date 
ulterior apar ca fiind făcute în vederea  disculpării inculpatului  . 

Întrucât în cauză nu există nici un temei legal pentru a se crea o ordine de preferinŃă 
între declaraŃiile succesive ale martorilor, instanŃa de apel a avut temeiuri suficiente să 
considere că numai cele făcute iniŃial sunt expresia adevărului, coroborându-se cu alte fapte şi 
împrejurări ce au rezultat din ansamblul probator existent în cauză şi să le înlăture motivat pe 
celelalte. 

Pe cale de consecinŃă, Curtea a constatat  că în cauză se impunea ca din coroborarea 
întregului ansamblu probator – plângerea şi depoziŃiile părŃii vătămate , procesele-verbale de 
recunoaştere, declaraŃiile martorilor T. C.V., I.V. şi B. L. ce au relatat în mod constant cu 
ocazia primei judecăŃi că inculpatul   a participat la comiterea tâlhăriei şi este cel care a 
pătruns în scara blocului împreună cu numitul T. C.V , a exercitat violenŃe asupra părŃii 
vătămate şi a deposedat-o de bunuri şi bani şi declaraŃiile martorilor D.I.şi S.I. să se ajungă la 
concluzia că inculpatul H.F. a săvârşit infracŃiunea pentru care a fost trimis în judecată.. 

Pentru considerentele expuse anterior, instanŃa de recurs a constatat că din probele 
administrate în cauză nu rezultă existenŃa vreunui viciu în stabilirea situaŃiei de fapt, în 
considerentele hotărârii de condamnare pronunŃată de instanŃa de apel fiind reŃinută situaŃia de 
fapt ce rezultă în mod evident din probele administrate fără a exista o neconcordanŃă între 
modul în care acestea au fost percepute şi analizate în hotărâre, în sensul art. 3859 pct. 18 Cod 
procedură penală. 

În raport cu situaŃia de fapt reŃinută evaluarea juridică a faptei inculpatului  realizată 
de instanŃa de apel este legală şi în concordanŃă cu conŃinutul constitutiv al normei de 
incriminare – art. 211 alin. 2 lit. „a” şi „d” Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. „b” Cod penal şi 
art. 13 Cod penal. 

3. CompetenŃa soluŃionării cererilor de liberare provizorie sub control 
judiciar, în lumina dispoziŃiilor art. 160 ind. 6 alin. 4 şi art. 28 
ind. 1 C.pr.pen. Referiri asupra calităŃii persoanei – dispoziŃiile 
Legii nr. 51/1995 de organizare şi exercitare a profesiei de 
avocat. CondiŃia înscrierii avocatului în Uniunea NaŃională a 
Barourilor din România  

DispoziŃiile art. 28 ind. 1 C.pr.pen., invocate în susŃinerea cererii, nu sunt 
incidente, întrucât acestea referă exclusiv asupra competenŃei curŃii de apel 



de a judeca în primă instanŃă infracŃiunile săvârşite de avocaŃi (deci asupra 
judecării în fond) ori, în speŃă, tribunalul a fost instanŃa sesizată. 

Curtea de Apel Iaşi, sentinŃa penală nr. 60 din 14 aprilie 2011  

Inculpatul I.I. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de 
influenŃă prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 257 alin. 1 Cod penal, având 
termen de judecată în primă instanŃă, la tribunal, la data de 9 mai 2011. 

La data de 11.04.2011 inculpatul I.I. a formulat cerere de liberare provizorie sub 
control judiciar, în baza disp. art. 160 ind. 1 şi 2 C.pr.pen., raportat la disp. art. 281 C.pr.pen. – 
menŃionând competenŃa de soluŃionare a CurŃii de Apel Iaşi. 

Apărătorul ales nu s-a prezentat la primul termen de judecată, solicitând în scris 
amânarea cauzei, asistenŃa juridică fiind obligatorie, în baza disp. art. 171 C.pr.pen., 
inculpatul fiind arestat. 

La termenul de judecată din data de 13.04.2011, şi ulterior, la termenul din data de 
14.04.2011, a fost invocată din oficiu de către instanŃă excepŃia necompetenŃei materiale a 
CurŃii de Apel Iaşi - constatând că instanŃa sesizată cu judecarea în fond a cauzei este 
Tribunalul Iaşi – şi în baza disp. art. 160 ind. 6 alin. 4 C.pr.pen., acestei instanŃe îi revine 
competenŃa rezolvării cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpat. 

Petentul-inculpat a invocat şi susŃinut calitatea sa de avocat al Baroului din Republica 
Moldova, la data pretinsei infracŃiuni, precum şi că instanŃa sesizată – tribunalul – urma a 
pune în discuŃia părŃilor excepŃia competenŃei judecăŃii cauzei raportat la această calitate.  

DispoziŃiile art. 28 ind. 1 C.pr.pen., invocate în susŃinerea cererii privind competenŃa 
CurŃii de Apel Iaşi nu sunt incidente, întrucât acestea referă exclusiv asupra competenŃei 
CurŃii de Apel de a judeca în primă instanŃă infracŃiunile săvârşite de avocaŃi (deci, asupra 
judecării în fond, ori, în speŃă, Tribunalul Iaşi a fost instanŃa sesizată). 

Un alt aspect a vizat calitatea de avocat impusă de dispoziŃiile Legii de organizare şi 
exercitare a profesiei de avocat, nr. 51/1995 – legea română impunând ca avocatul să fie 
înscris în Uniunea NaŃională a Barourilor din România; însă, aceste analize exced cadrului 
procesual dedus judecăŃii, respectiv asupra excepŃiei invocate.  

În consecinŃă, în baza dispoziŃiilor art. 42 alin. 1, 2 C.pr.pen., stabilind competenŃa 
materială a soluŃionării cererii în favoarea instanŃei de fond – Tribunalul Iaşi – a fost declinată 
competenŃa de soluŃionare a cauzei către Tribunalul Iaşi. 

 

4. SoluŃionarea recursului formulat de procuror în defavoarea 
inculpatului, vizând o soluŃie de achitare în apel (la fond fiind 
condamnat inculpatul). Aplicarea dispoziŃiilor art. 385 ind. 15 
pct. 2 lit. d) C.pr.pen. – posibilitatea instanŃei de a casa decizia şi 
sentinŃa penală sau doar casarea deciziei ce a fost recurată  

În aplicarea dispoziŃiilor privind rejudecarea cauzei ca urmare a casării deciziei 
recurate, instanŃa trebuie în mod obligatoriu să se pronunŃe asupra apelului 
cu care a fost învestită (ca instanŃă de apel, se subrogă în drepturile acestei 
instanŃe) şi în limitele prevăzute de art. 385 ind. 6 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr.362 din 7 aprilie 2011  

Prin Rechizitoriul nr. 1616/P/2010 din data de 16.06.2010 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Bârlad, în temeiul art. 262 pct. 1 lit. a din Codul de procedură penală, s-a dispus 
punerea în mişcare a acŃiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului N.M. pentru 
comiterea unei infracŃiuni prev. şi ped. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, modificată prin 
O.G. 63/2006, reŃinându-se că acesta, la data de 01.05.2010, a condus pe drumurile publice, 
un autovehicul în condiŃiile în care prezenta o îmbibaŃie etilică peste limita legală. Potrivit 
prevederilor art. 264 din Codul de procedură penală, rechizitoriul, verificat sub aspectul 



legalităŃii şi temeiniciei conform art. 264 alin. 3 din Codul de procedură penală, împreună cu 
dosarul cauzei a fost înaintat Judecătoriei Bârlad, pe rolul căreia a fost înregistrat dosarul nr. 
3662/189/2010. 

Procedându-se la judecarea cauzei, prin sentinŃa penală nr. 503 din 05.10.2010 a 
Judecătoriei Bârlad, s-au hotărât următoarele: 

Condamnarea inculpatului N.M., la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii 
prevăzuta de art. 87 al. 1 din O.U.G. 195/2002 şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de 
art. 64 lit. a, teza II şi b din Codul penal pe perioada prev. de art. 71 din Codul penal. 

S-a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepselor, potrivit art. 81 şi 74 alin. 
5 din Codul penal, fixându-se termen de încercare de 3ani conform art. 82 din Codul penal şi 
atrăgându-se atenŃia asupra consecinŃelor prevăzute de art. 83 din Codul penal. 

A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 700 lei cheltuieli judiciare. 
Pentru a hotărî astfel, instanŃa de fond a reŃinut următoarele:  
La data de 01.05.2010, în jurul orelor 00.20, după ce a consumat băuturi alcoolice, 

inculpat N.M. a condus autoturismul \ pe raza mun. Bârlad, fiind oprit în trafic de către un 
echipaj al poliŃiei rutiere. 

Întrucât inculpatul prezenta halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul indicat fiind 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Drept urmare, a fost condus la 
spitalul urgenŃă unde i s-au recoltat două probe biologice la orele 00.45 şi 01,45, rezultând 
valori de alcoolemiei: 1,25 g %o şi respectiv 1,10 g %o  

Analizând materialul probator administrat în cauză s-a reŃinut că situaŃia de fapt 
rezultă din cele consemnate în procesul verbal de depistare care se coroborează cu declaraŃiile 
inculpatului, precum şi cu declaraŃiile martorilor audiaŃi în cauză. 

Din Buletinul de Analiză Toxicologică – Alcoolemie nr. 692-693 din data de 
04.05.2010, eliberat de Serviciul JudeŃean de Medicină Legală Vaslui, Laboratorul de 
Toxicologie, ataşat dosarului cauzei, a rezultat faptul că inculpatul prezenta la ora 0,45, o 
îmbibaŃie alcoolică de 1,25 g%o alcool pur în sânge, iar la ora 1.45, o îmbibaŃie alcoolică de 
1,10 g%o alcool pur în sânge. 

Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei s-a făcut cu respectarea 
normelor metodologice prevăzute în Ordinul Ministerului SănătăŃii nr. 376 din 10 aprilie 
2006. 

Fiind audiat, inculpatul N.M. a recunoscut faptul că, la data de 01.05.2010, deşi 
consumase băuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului , pe care l-a condus pe 
drumurile publice de pe raza mun. Bârlad. Acesta şi-a motivat comportamentul prin faptul că, 
în mod intempestiv, la instalaŃia de G.P.L. de la un punct de lucru al firmei sale, a survenit o 
problemă tehnică, fiind anunŃat de angajatul său să intervină de urgenŃă, aşa încât în cauză 
sunt incidente prevederile art. 45 din Codul penal care reglementează starea de necesitate 
drept cauză ce înlătură caracterul penal al faptei. 

InstanŃa a apreciat că apărarea inculpatului este neîntemeiată, contradictorie şi 
neverosimilă, deoarece nu s-a făcut dovada unui pericol iminent, de neînlăturat, cu certitudine 
de producere şi cu imposibilitatea îndepărtării prin alte alternative.  

Nu s-a făcut dovada existenŃei certe şi a naturii defecŃiunii tehnice invocate şi a 
posibilelor consecinŃe, fiind de notorietate faptul că astfel de instalaŃii de pericol sunt 
concepute cu structuri de siguranŃă, şi nu ar primi aviz de funcŃionare, dacă nu ar întruni 
condiŃiile obligatorii tehnice, una din acestea fiind că în cazul căderilor de curent electric se 
activează blocarea automată ca măsură de siguranŃă. 

Pe de altă parte, inculpatul, pentru a se deplasa până la locul respectiv avea 
posibilitatea de a apela la serviciul de taximetrie, la ajutorul unui prieten sau chiar la angajatul 
său. 

În drept, s-a reŃinut că fapta inculpatului N.M. care, la data de 01.05.2010, a condus 
autoturismul pe raza mun. Bîrlad, deşi avea o îmbibaŃie alcoolică peste limita legală, 
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană care are o îmbibaŃie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în 
sânge, prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 R.  



Ca atare, în baza textului de lege enunŃat mai sus şi a dispoziŃiilor art. 345 din Codul 
de procedură penală, instanŃa a dispus condamnarea, la individualizarea pedepsei fiind avute 
în vedere disp. art. 52 si 72 din Codul penal.  

S-a reŃinut pericolul social concret al faptei săvârşite de inculpat care, raportat la 
valoarea alcoolemiei, este sporit, dar şi caracteristicile inculpatului, care este cunoscut ca o 
persoană liniştită, serioasă, civilizată, devotată serviciului. 

Dată fiind condamnarea dispusă, care este incompatibilă cu drepturile prevăzute de art. 
64 lit. a teza II, b din Codul penal, instanŃa a decis în sensul interzicerii exercitării lor pe 
perioada prev. de art. 71 din Codul penal.  

Având în vedere inexistenŃa antecedentelor penale, instanŃa a apreciat că scopul 
pedepsei poate fi atins si fără executarea acesteia în regim de detenŃie. 

Împotriva sentinŃei, cu respectarea termenului prevăzut de art. 363 din Codul de 
procedură penală, prin cererea motivată din data de 11.10.2010, a declarat apel inculpatul 
N.M.. 

În motivarea apelului, prin memoriul depus la dosarul cauzei la data de 05 ianuarie 
2011, inculpatul a solicitat desfiinŃarea sentinŃei şi achitarea sa în contextul în care a comis 
fapta aflându-se sub imperiul unei serioase stări de necesitate. 

În sprijinul apărării formulate, alături de alte înscrisuri în circumstanŃiere, inculpatul a 
depus la dosarul de apel şi adresa nr. 44/07.12.2010 a Rompetrol, care revelează faptul că 
instalaŃia de distribuŃie G.P.L. necesită a fi alimentată continuu cu energie electrică pentru 
acŃionarea vanelor pneumatice de siguranŃă, şi declaraŃia olografă extrajudiciară a numitului 
B.M.-L. din care rezultă că acesta nu posedă autoturism.  

Prin decizia penală nr. 4/A din 05.01.2011, Tribunalul Vaslui a admis apelul declarat 
de inculpatul N.M. împotriva sentinŃei penale nr.503/5.10.2010 a Judecătoriei Bîrlad, pe care 
a desfiinŃat-o în parte. Rejudecând, în baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. b ind. 1 
C.pr.pen. şi art. 18 ind. 1 şi art. 91 lit. c Cod penal, a dispus achitarea şi aplicarea unei 
sancŃiuni cu caracter administrativ în cuantum de 1.000 (una mie) lei inculpatului N.M. pentru 
săvârşirea faptei prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002.  

În luarea acestei decizii instanŃa de apel a argumentat că activitatea ilicită a 
inculpatului a fost reŃinută în deplină concordanŃă cu probele administrate în cauză. Acesta a 
recunoscut săvârşirea faptei, recunoaştere ce se coroborează cu celelalte probe administrate în 
cauză şi la care instanŃa a făcut referire. 

Relativ la apărarea pe care inculpatul şi-a formulat-o, cum că a săvârşit fapta în 
contextul în care se afla într-o situaŃie de necesitate, tribunalul a apreciat că potrivit art.45 din 
Codul penal, cu denumirea marginală ,,starea de necesitate” nu constituie infracŃiune fapta 
prevăzută de legea penală, săvârşită în stare de necesitate. Este în stare de necesitate acela 
care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel, 
viaŃa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia 
sau un interes obştesc. Nu este în stare de necesitate persoana care în momentul când a 
săvârşit fapta şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut 
produce dacă pericolul nu era înlăturat. 

Văzând probatoriul administrat în cauză, tribunalul a constatat că împrejurările 
concrete în care a fost comisă fapta de către inculpat nu evidenŃiază întrunirea condiŃiilor 
necesare pentru a se concluziona asupra împrejurării că aceasta nu are caracter penal. 

În primul rând, pentru a fi justificat actul de salvare, este necesar ca pericolul la care s-
a făcut referire să fie iminent, ceea ce în speŃă nu a fost cazul. S-a învederat că, pentru evitarea 
unor pericole de explozie sau incendiere, este obligatoriu ca instalaŃia de distribuire GPL să 
fie alimentată continuu cu energie electrică. Or, tocmai pentru evitarea unor astfel de urmări, 
instalaŃiile sunt prevăzute cu elemente de siguranŃă. Acest aspect rezultă din chiar conŃinutul 
adresei nr. 44/07.12.2010 a Rompetrol, care arată că pentru acŃionarea vanelor pneumatice de 
siguranŃă, compresorul electric este prevăzut cu un rezervor de aer, rezervă folosită în 
situaŃiile în care survin defecŃiuni la sistemul de alimentare cu energie electrică. 

Pe de altă parte, tribunalul a remarcat că în mod corect a reŃinut prima instanŃă că 
pericolul putea fi înlăturat şi într-o altă manieră decât aceea la care a recurs inculpatul. 



Rezerva de aer la care s-a făcut referire ar fi permis inculpatului să identifice o altă modalitate 
de a se deplasa la locul respectiv într-un timp util. Martorul B.M.-L., care nu posedă 
autoturism, nu era singura persoană la care inculpatul putea să apeleze. Acesta din urmă avea 
posibilitatea de a apela la serviciile de taximetrie, iar explicaŃiile sale, cum că în zona în care 
locuieşte maşinile pătrund mai greu, precum şi faptul că încărcarea uneltelor necesare ar fi 
contribuit la irosirea timpului care era preŃios în situaŃia dată, nu au aptitudinea de a înlătura 
răspunderea. Nu în ultimul rând inculpatul, dacă pericolul era iminent aşa cum se susŃine, 
avea posibilitatea de a solicita intervenŃia unei echipe de specialitate, aşa cum procedase şi 
anterior, serviciul de reclamare a situaŃiilor de urgenŃă fiind la îndemână oricărui cetăŃean.  

Tribunalul a reŃinut însă că fapta comisă de inculpat, prin conŃinutul ei concret şi prin 
atingerea minimă adusă valorilor sociale apărate de legea penală, nu prezintă gradul de pericol 
social specific unei infracŃiuni, aşa încât, pentru atingerea scopului legii penale să fie necesară 
aplicarea unei pedepse, resocializarea inculpatului putând fi realizată prin aplicarea unei 
sancŃiuni cu caracter administrativ. 

Tribunalul a evidenŃiat faptul că infracŃiunea prev. de art. 87 alin.1 din O.U.G. 
195/2002, ca de altfel şi celelalte infracŃiuni rutiere, este o infracŃiune de pericol, care nu 
produce o lezare a valorilor ocrotite, ci creează o stare de primejdie asupra siguranŃei pe 
drumurile publice.  

În raport de această chestiune, există opinii potrivit cărora sancŃionarea administrativă 
a faptelor prevăzute de O.U.G. 195/2002 nu este admisibilă, în opera de aplicare a dreptului 
neputându-se aprecia asupra inexistenŃei pericolului, din moment ce legiuitorul a stabilit că 
prin simpla punere în primejdie a valorilor sociale, faptele sunt grave şi constituie infracŃiune. 

Tribunalul nu a îmbrăŃişat acest punct de vedere pentru următoarele motive: 
Conducerea pe drumurile publice a unor autovehicule de către persoane care, aflându-

se sub o accentuată influenŃă a băuturilor alcoolice şi care, astfel, nu mai sunt în plenitudinea 
aptitudinilor fizice şi psihice, dau naştere unei stări periculoase pentru securitatea circulaŃiei. 
Drept urmare, prin încriminarea prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, legiuitorul a 
urmărit ocrotirea acestor valori sociale.  

Văzând textul incriminator, din care rezultă că se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 
ani închisoare, fapta de a conduce pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de 
către o persoană care are o îmbibaŃie etilică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge, se observă 
că legiuitorul a înŃeles să facă o deosebire cantitativă, în funcŃie de gradul în care sunt puse în 
pericol valorile sociale apărate. 

Această deosebire cantitativă, rezultată din stabilirea unei limite a concentraŃiei etilice, 
a fost transformată într-o deosebire calitativă constând în introducerea faptei în sfera ilicitului 
penal sau lăsarea în afara acesteia şi sancŃionarea ei ca o simplă contravenŃie. 

Însuşi legiuitorul a apreciat pericolul abstract al faptei ca având aptitudinea de a 
cunoaşte capacităŃi diferite de afectare a valorilor sociale ocrotite, în funcŃie de concentraŃia 
de alcool pe care o prezintă autorul. Acest lucru este firesc şi rezultă din împrejurarea că 
afectarea aptitudinilor fizice şi psihice pe care le presupune conducerea în siguranŃă a 
autovehiculelor este direct proporŃională cu gradul de îmbibaŃie etilică. Aceasta, evident, dacă 
se are în vedere acelaşi subiect, deoarece gradul de tulburare psihofiziologică este influenŃat şi 
de diferiŃi alŃi factori ce Ńin de fiecare subiect în parte. Tocmai aceste ultime aspecte conferă 
posibilitatea instanŃei de judecată ca în operaŃiunea de stabilire a gradului de pericol concret 
să observe în ce măsură au fost afectate valorile apărate prin încriminare.  

Drept urmare, sancŃionând administrativ o astfel de faptă, nu înseamnă a o califica 
drept lipsită de pericol, ci reprezintă rezultatul unei diferenŃieri ,,cantitative” a pericolului, 
diferenŃiere care-şi regăseşte efectul în natura reacŃiei sociale, care trebuie să fie 
proporŃională.  

Potrivit art. 181 alin. 2 din Codul penal, la stabilirea în concret a gradului de pericol 
social se Ńine seama de modul şi mijloacele desăvârşire a faptei, de scopul urmărit, de 
împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce 
precum şi de persoana şi conduita făptuitorului . 

Referitor la cauza ce face obiectul prezentului dosar, tribunalul constată că inculpatul, 



posesor al permisului de conducere, categoria B, C+E, la data de 01.05.2010, după ce a 
consumat băuturi alcoolice, în jurul orei 00.20, fiindu-i solicitată intervenŃia la instalaŃia 
G.P.L. a S.C. „P.G.” S.RL. pe care o administrează, s-a urcat la volanul autoturismului şi, cu 
intenŃia de a ajunge pe strada Primăverii, l-a condus de la domiciliul său situat pe strada I.G. 
Duca, fiind oprit în trafic de un echipaj al poliŃiei rutiere. 

Cum relaŃia dintre alcoolul în sânge şi alcoolul expirat este de 2,1, şi cum rezultatul 
etilotestului a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, se deduce că îmbibaŃia 
sângelui la momentul depistării în trafic era de era de 1,05 %0.  

Deşi concentraŃia etilică este una foarte aproape de pragul stabilit de legiuitor, ceea ce 
ar indica un grad redus de periclitare a siguranŃei circulaŃiei, trebuie arătat că acest fapt 
obiectiv, în funcŃie de diverşi alŃi factori, poate să releve un pericol foarte grav. De aceea este 
necesară verificarea faptului dacă speŃa de faŃă pune în evidenŃă existenŃa unor asemenea 
situaŃii şi anume dacă în cazul inculpatului consumul de alcool i-a afectat în mod grav 
abilităŃile de conducere a autoturismului în siguranŃă. 

În verificarea acestor aspecte, se observă că însemnările făcute în Buletinul de 
examinare clinică, însoŃitor al prelevării probelor biologice, confirmă că, la momentul 
examinării, inculpatul părea sub influenŃa alcoolului şi prezenta halenă alcoolică, dar 
manifestările neurologice şi psihice indicau un grad minim de afectare a abilităŃilor de 
conducere. Acesta şi-a păstrat echilibrul la întoarcerea bruscă, avea o vorbire clară, o 
comportare ordonată, era orientat în timp şi spaŃiu, prezenta o atenŃie concentrată şi o judecată 
coerentă, a executat „sigur” proba „indice – nas”. 

Toate acestea demonstrează faptul că aptitudinile fizice şi psihice pe care le presupune 
conducerea în siguranŃă a autovehiculului erau păstrate. 

Gradul de influenŃare a aptitudinilor oferă informaŃii cu privire la gradul în care au fost 
puse în primejdie valorile sociale ocrotite, şi anume, siguranŃa circulaŃiei. Desigur, gradul de 
tulburare psihofiziologică nu are nicio înrâurire asupra existenŃei faptei penale şi a 
răspunderii. De altfel, legiuitorul nu a prevăzut o asemenea împrejurare printre condiŃiile 
incriminării sau ale răspunderii. Ea este observată, analizată şi reŃinută în operaŃiunea de 
stabilire a gradului concret al pericolului social, a gradului în care au fost puse în primejdie 
valorile sociale . 

Văzând toate acestea, tribunalul a concluzionat că gradul de periclitare a valorilor 
sociale de către inculpatul N.M. este unul minim şi insuficient pentru ca fapta să constituie 
infracŃiune. 

Pe lângă toate aceste motive, care converg spre concluzia că nu este oportună 
aplicarea unei pedepse, au fost evidenŃiate şi aspectele vizând persoana inculpatului şi 
conduita pe care acesta a adoptat-o . 

Inculpatul se afla la prima încălcare a legii penale, nefiind cunoscut cu antecedente 
penale, aspect rezultând din fişa de cazier aflată la dosarul de urmărire penală. Acesta este 
administrator al firmei S.C. „P.G.” S.R.L., cunoscut ca o persoană care nu consumă alcool 
atunci când urmează să conducă autoturisme pe drumurile publice, este responsabilă şi 
devotată serviciului său. În cursul procesului penal a manifestat o atitudine de recunoaştere şi 
regret a faptei comise, contribuind în această manieră la aflarea adevărului şi, implicit, la 
înfăptuirea actului de justiŃie.  

Nu în ultimul rând împrejurările concrete în care s-au întâmplat faptele şi anume în 
contextul în care era reclamată prezenŃa sa la locul de muncă, precum şi faptul că acŃiunea de 
a conduce s-a realizat pe timp de noapte, când circulaŃia pe drumurile publice nu este intensă, 
evidenŃiază faptul că inculpatul a săvârşit acŃiunea ilicită datorită unui complex de împrejurări 
ce au contribuit să se abată de la conduita sa obişnuită care este una conformă normelor de 
convieŃuire socială.  

Cum şi caracteristicile unei persoane ce săvârşeşte o faptă penală prezintă o deosebită 
importanŃă pentru determinarea gradului concret de pericol social şi pentru stabilirea unei 
sancŃiuni eficiente, tribunalul, coroborând toate elementele obiective şi subiective ale cauzei, 
a concluzionat că aplicarea unei sancŃiuni administrative, respectiv amenda în cuantum de 
1.000 lei, este suficientă atingerii scopului legii penale. 



In termen legal, Parchetul de pe lingă Tribunalul Vaslui, a formulat recurs împotriva 
acestei decizii, pe care a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică, sub aspectul greşitei 
achitări a inculpatului, susŃinând că în cazul infracŃiunilor de pericol, cum este cea de faŃă, 
gradul de pericolul social nu mai trebuie dovedit, acesta fiind prezumat.  

Examinând decizia atacată şi sentinŃa primei instanŃe, prin prisma motivelor invocate, 
Curtea a constatat că recursul este fondat din următoarele motive: 

SoluŃia de achitare şi aplicarea unei sancŃiuni administrative inculpatului N.M. dispusă 
de instanŃa de apel, nu are fundament, nici probator, nici circumstanŃial. 

Cu privire la faptă, nu există nici un dubiu că inculpatul a comis fapta în condiŃiile 
arătate. 

Materialul probator administrat de prima instanŃă şi confirmat de tribunal, 
demonstrează că, la data de 01.05.2010, în jurul orelor 00,20, după ce a consumat băuturi 
alcoolice, inculpat N.M. a condus autoturismul pe raza mun. Bârlad, fiind oprit în trafic de 
către un echipaj al poliŃiei rutiere . 

Întrucât inculpatul prezenta halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul indicat fiind 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Drept urmare, a fost condus la 
Spitalul Mun. de UrgenŃă unde i s-au recoltat 2 probe biologice la orele 00.45 şi 01,45, 
rezultând valori de alcoolemiei: 1,25 g %o şi respectiv 1,10 g %o . 

Trecând la analiza gradului de pericol social al faptei aşa cum a fost ea comisă, Curtea 
a constatat că această faptă prezintă gradul de pericol social al unei infracŃiuni, aşa încât 
soluŃia de achitare dispusă de tribunal nu este în acord cu analiza modului de comitere a 
acestei fapte şi a împrejurărilor ei precum şi a urmărilor ce s-ar fi putut produce având în 
vedere că acest gen de infracŃiuni sunt de pericol. 

Art. 18 ind. 1 al. 2 Cod penal stipulează că: ”la stabilirea în concret a gradului de 
pericol social se Ńine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de 
împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, 
precum şi de persoana şi conduita făptuitorului”. 

Tribunalul, a făcut o apreciere greşită asupra evaluării pericolului social concret al 
infracŃiunii comise de inculpat şi a persoanei acestuia, în sensul că a luat în considerare doar 
acele criterii care avantajează situaŃia juridică a acestuia. 

InstanŃa de recurs a apreciat că nu sunt incidente în cauză dispoziŃiile art. 181 Cod 
penal şi nu se poate susŃine că fapta comisă de inculpat ar fi în mod vădit lipsită de importanŃă 
şi că nu ar prezenta gradul de pericol social al unei infracŃiuni. 

Pericolul social în cazul infracŃiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 
195/2002 este prezumat de legiuitor prin însăşi prevederea ca infracŃiune a conducerii unui 
autoturism de către o persoană având în sânge o alcoolemie de peste 0,80 g 0/00. Inculpatul 
având o alcoolemie mult mai mare decât acest minim prevăzut de lege pentru existenŃa 
infracŃiunii este evident că prezenta un pericol foarte serios pentru toŃi participanŃii la trafic şi 
pentru propria sa persoană.  

CircumstanŃele personale ale inculpatului constând în acelea că: antecedente penale, 
este administrator al firmei S.C. „P.G.” S.R.L., este cunoscut ca o persoană care nu consumă 
alcool atunci când urmează să conducă autoturisme pe drumurile publice, este responsabilă şi 
devotată serviciului si ca cursul procesului penal a manifestat o atitudine de recunoaştere şi 
regret a faptei comise, contribuind în această manieră la aflarea adevărului şi, implicit, la 
înfăptuirea actului de justiŃie, ar fi putut fi reŃinute ca şi circumstanŃe atenuante în favoarea sa, 
conform art. 74 lit. a si b Cod penal cu consecinŃa coborârii sub limita minimă specială a 
pedepsei.  

Pentru aceste considerente Curtea a admis recursul parchetului, a casat în tot decizia 
tribunalului şi în parte sentinŃa instanŃei de fond. 

Curtea ca instanŃă de recurs nu este Ńinută de sentinŃa primei instanŃe care a stabilit 
pedeapsa de 1 an închisoare, pe care ar trebui să o păstreze în acest cuantum, după ce casează 
decizia tribunalului. 

Practic, având de analizat recursul Parchetului care vizează agravarea situaŃiei 
inculpatului şi având în vedere sentinŃa de condamnare de la instanŃa de fond, Curtea trebuie 



să analizeze şi să hotărască între cele două soluŃii, putând însă reŃine în favoarea inculpatului 
circumstanŃele atenuante de care s-a amintit mai sus. 

De altfel şi reprezentantul parchetului în motivarea recursului chiar a susŃinut că 
aspectele reŃinute de tribunal ar putea fi reŃinute ca circumstanŃe atenuante. 

În rejudecare, după casarea deciziei în tot, sentinŃa a fost casată în parte în sensul că au 
fost avute în vedere circumstanŃele atenuante amintite mai sus şi pedeapsa a fost redusă în 
cuantum de 6 luni închisoare ca efect al dispoziŃiilor art. 76 lit. d Cod penal. Prin suspendarea 
condiŃionată a executării pedepsei în baza dispoziŃiilor art. 81 Cod penal s-ar îndeplini scopul 
pedepsei de prevenŃie generală şi specială şi este de natură să-l determine pe inculpat ca pe 
viitor să nu mai comită fapte penale.  

Opinie separată 

În termen legal decizia penală a fost recurată de procurorul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Vaslui criticând-o sub aspectul legalităŃii şi temeiniciei, invocând următoarele 
aspecte: 

- greşita achitare a inculpatului N.M. pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 87 alin. 
1 O.U.G. 195/2002 şi aplicare a dispoziŃiilor art. 11 pct. 2 lit. „a” raportat la art. 10 lit. „b” 
ind. 1 C.pr.pen. şi a dispoziŃiilor art. 18 ind. 1 Cod penal, art. 91 lit. „c” Cod penal, prin 
evaluarea eronată a probelor, a circumstanŃelor reale ale săvârşirii faptei şi considerarea 
circumstanŃelor personale ale inculpatului, ale atitudinii – ca circumstanŃe ale lipsei gradului 
de pericol social al unei infracŃiuni.  

Inculpatul N.M. a fost prezent în faŃa instanŃei de recurs, nu a dorit să dea declaraŃii, 
prevalându-se de dispoziŃiile art. 70 alin. 2 C.pr.pen.. 

Curtea a verificat legalitatea şi temeinicia deciziei penale recurate prin prisma 
motivelor invocate de recurent, în conformitate cu dispoziŃiile art. 385 ind. 6 alin. 1 şi 2 
C.pr.pen., constatând următoarele: 

Inculpatul N.M. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 87 
alin. 1 O.U.G. 195/2002. 

Din administrarea temeinică a probelor în cursul judecăŃii în fond şi în apel a cauzei şi 
coroborarea cu cele administrate în cursul urmăririi penale, a rezultat ca situaŃie de fapt: 

La data de 01.05.2010, în jurul orelor 00.20, după ce a consumat băuturi alcoolice, 
inculpatul a condus autoturismul pe raza mun. Bîrlad, fiind oprit în trafic de un echipaj al 
poliŃiei rutiere. 

Întrucât inculpatul prezenta halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul indicat fiind 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Drept urmare, a fost condus la 
spitalul urgenŃă, unde i s-au recoltat două probe biologice la orele 00.45 şi 01,45, rezultând 
valori de alcoolemiei: 1,25 g %o şi respectiv 1,10 g %o  

Din Buletinul de Analiză Toxicologică – Alcoolemie nr. 692-693 din data de 
04.05.2010, eliberat de Serviciul JudeŃean de Medicină Legală Vaslui, Laboratorul de 
Toxicologie, ataşat dosarului cauzei, a rezultat faptul că inculpatul prezenta la ora 0,45, o 
îmbibaŃie alcoolică de 1,25 g%o alcool pur în sânge, iar la ora 1.45, o îmbibaŃie alcoolică de 
1,10 g%o alcool pur în sânge. 

Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei s-a făcut cu respectarea 
normelor metodologice prevăzute în Ordinul Ministerului SănătăŃii nr. 376 din 10 aprilie 
2006. 

Activitatea ilicită a inculpatului a fost reŃinută în deplină concordanŃă cu probele 
administrate în cauză. Acesta a recunoscut săvârşirea faptei, recunoaştere ce se coroborează 
cu celelalte probe administrate în cauză şi la care instanŃa a făcut referire. 

InfracŃiunea prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, ca de altfel şi celelalte 
infracŃiuni rutiere, este o infracŃiune de pericol, care nu produce o lezare a valorilor ocrotite, 
ci creează o stare de primejdie asupra siguranŃei pe drumurile publice.  

InstanŃa de fond a constatat vinovăŃia inculpatului în săvârşirea infracŃiunii prev. de 
art. 87 alin. 1 O.U.G. 195/2002 şi a dispus condamnarea acestuia, iar instanŃa de apel, pe baza 
aceleiaşi situaŃii de fapt, a dispus achitarea inculpatului, considerând că fapta săvârşită nu 



prezintă gradul de pericol social al unei infracŃiuni. 
InstanŃa de recurs a reevaluat întreg probatoriul administrat prin prisma aprecierii 

gradului de pericol social al unei infracŃiuni şi al faptei săvârşite de inculpat, anume, 
modalităŃile concrete şi mijloacele săvârşirii faptei, împrejurările comiterii faptei, urmarea 
produsă.  

Elementul material al infracŃiunii îl reprezintă acŃiunea de conducere în condiŃii ilicite, 
prin nerespectarea unei interdicŃii de a conduce autoturismul având o îmbibaŃie alcoolică peste 
limita legală. 

În cauză există şi cerinŃele esenŃiale ataşate elementului material şi anume existenŃa 
„drumului public şi a unui autovehicul”.  

Fiind o infracŃiune de pericol, fapta inculpatului a avut ca urmare imediată crearea 
unei stări de pericol pentru relaŃiile sociale ocrotite, iar legătura de cauzalitate rezultă din 
materialitatea activităŃii desfăşurate efectiv de inculpat. 

 Pericolul social concret al faptei săvârşite de inculpat este sporit, raportat la valoarea 
alcoolemiei, iar atitudinea sinceră a inculpatului nu este de natura să ducă, în mod exclusiv la 
aflarea adevărului, rezultatul alcoolemiei fiind rezultatul unei probei ştiinŃifice, ale cărei 
rezultate sunt evidente, inclusiv pentru inculpat, la care se adaugă comportamentul 
inculpatului, concretizând pericolul potenŃiat al conducerii sub influenŃa alcoolului. 

Apărările inculpatului au fost temeinic verificate în contextul probator administrat, 
însă nu au conturat existenŃa vreunei stări de necesitate, ori pericol iminent de neînlăturat şi 
imposibil de îndepărtat prin alte alternative decât cea adoptată de acesta (în sensul 
dispoziŃiilor art. 45 Cod penal). 

CircumstanŃele personale ale inculpatului (vârsta, situaŃia familială, ocupaŃia, 
atitudinea procesuală, lipsa antecedentelor penale) au fost evaluate în strictă coroborare cu 
circumstanŃele reale ale săvârşirii faptei – acestea neputând constitui un element de atingere 
minimă a valorii sociale apărate de lege, astfel încât să determine lipsa caracterului de 
infracŃiune a faptei săvârşite de inculpat. 

Fapta săvârşită de inculpat „de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de 
către o persoană care are o îmbibaŃie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge” prezintă 
pericol social, a fost săvârşită cu vinovăŃie şi este prev. de legea penală (art. 87 alin. 1 O.U.G. 
195/2002). 

În mod greşit instanŃa de apel a constatat lipsa gradului de pericol social al faptei 
săvârşite de inculpat şi a dispus achitarea acestuia, argumentând doar prin circumstanŃele 
personale ale inculpatului. 

Opinia distinctă în pronunŃarea hotărârii şi motivarea acesteia constă în următoarele: 
Recursul formulat de procuror este fondat probator şi trebuia admis în conformitate cu 

dispoziŃiile art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. d) C.pr.pen., casată decizia penală pronunŃată de 
Tribunalul Vaslui, cu referire la dispoziŃiile art. 385 ind. 9 alin. 1 pct. 14 şi pct. 17 alin. 1 
C.pr.pen 

În rejudecare, instanŃa de recurs trebuia (şi putea procedural) să dispună doar casarea 
deciziei penale întrucât: a constatat fondat recursul procurorului Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Vaslui; acest recurs a vizat doar decizia penală pronunŃată de Tribunalul Vaslui, 
întrucât s-a dispus în mod greşit aplicarea legii prin achitarea inculpatului; inculpatul nu a 
formulat recurs; recursul formulat de procuror (în defavoare) a vizat latura penală, instanŃa de 
recurs pronunŃându-se asupra tuturor motivelor de recurs invocate de acesta (în baza 
dispoziŃiilor art. 385 ind. 14 alin. 2 C.pr.pen.); instanŃa de recurs a făcut aplicabilitatea 
dispoziŃiilor art. 385 ind. 6 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. (verificând hotărârea raportat la persoana care 
l-a declarat, persoana la care se referă şi faŃă de calitatea ei procesuală). 

În mod greşit a fost casată şi sentinŃa penală (în parte în latura penală) şi s-a dispus 
asupra diminuării cuantumului pedepsei aplicate inculpatului întrucât, în cauză nu sunt 
incidente dispoziŃiile art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. „c” alin. 3 C.pr.pen. respectiv, instanŃa nu a 
constatat în sentinŃă aceleaşi încălcări de lege („greşita achitare”) ca în decizia recurată. 

De asemenea, dispoziŃiile art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. „d” C.pr.pen. – teza ultimă nu sunt 
incidente în cauză, întrucât prevăd posibilitatea examinării cauzei în recurs sub toate aspectele 



(în speŃă, individualizat pedeapsa aplicată inculpatului-intimat pentru a putea aplica 
diminuarea cuantumului pedepsei), doar pentru hotărârile care potrivit legii nu pot fi atacate 
cu apel (ori, în speŃă sentinŃa penală a fost verificată în apel). 

InstanŃa de recurs nu putea să caseze sentinŃa penală şi să reducă pedeapsa aplicată 
inculpatului N.M. pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 87 alin. 1 O.U.G. 195/2002. Fiind 
investită doar cu recursul procurorului formulat numai împotriva deciziei penale, constatând 
vinovăŃia inculpatului N.M. în săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 87 alin. 1 O.U.G. 195/2002, 
casând integral decizia penală, în rejudecare, instanŃa de recurs putea doar să dispună: asupra 
apelului inculpatului N.M. (să-l admită sau respingă). 

Dintr-un alt considerent juridic, instanŃa de recurs, în rejudecare, (atât timp cât s-a 
constatat vinovăŃia inculpatului în săvârşirea infracŃiunii şi necesară condamnarea 
inculpatului) trebuia să se dispună condamnarea inculpatului sau menŃinerea dispoziŃiilor 
sentinŃei penale (dacă apelul este respins); dacă apelul inculpatului este admis (numai în 
această situaŃie putea fi casată în parte şi sentinŃa penală), însă nu se poate pronunŃa o soluŃie 
de achitare, ci menŃinută soluŃia de condamnare şi reindividualizare pedeapsa (reducerea 
cuantumului, schimbarea modalităŃii de executare). 

5. Tentativă la infracŃiunea de omor – art. 20, art. 174 alin. 1 C.pen. 
Vătămare corporală gravă - art. 182 C.pen. Criterii de 
diferenŃiere. Provocare – art. 73 lit. b) C.pen. CondiŃii în care 
poate fi reŃinută această circumstanŃă atenuantă 

Este irelevantă consecinŃa acŃiunii violente, constând în numărul de zile de 
îngrijire medicală necesare pentru vindecarea leziunilor, raportat la 
încadrarea juridică a faptei, determinantă sub acest aspect fiind intenŃia cu 
care inculpatul a acŃionat. 

Pentru caracterizarea circumstanŃei atenuante a provocării este esenŃială 
împrejurarea ca în momentul ripostei, inculpatul să se fi aflat sub 
stăpânirea unei puternice tulburări sau emoŃii, determinată de o provocare 
din partea părŃii vătămate. 

Decizia penală nr. 111 din 7 iunie 2011  

Prin sentinŃa penală nr.122 din 01.03.2011, Tribunalul Iaşi a respins ca nefondată 
cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulate de inculpat, din infracŃiunea de 
tentativă la omor prevăzută de dispoziŃiile art. 20 raportat la art. 174 al. 1 C.pen. în 
infracŃiunea de vătămare corporală gravă, prevăzută de dispoziŃiile art.182 alin.1 C.pen.. 

S-a dispus condamnarea pe inculpatului A.M. pentru săvârşirea infracŃiunii de 
tentativă la omor, prevăzută şi pedepsită de art. 20 raportat la art. 174 alin.1 C.pen., la 
pedeapsa de 5 ani închisoare.  

În baza dispoziŃiilor art.65 alin.2 şi art.66 C.pen., i s-a interzis inculpatului exercitarea 
drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe o durată de 3 ani. 

I s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor 
prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b) C.pen., în condiŃiile şi pe durata prevăzute de 
art.71 alin.1, 2 C.pen. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, prima instanŃă reŃinut în esenŃă, următoarea situaŃie 
de fapt: 

În data de 05.08.2009, în jurul orelor 19.00, partea vătămată T.A.-E. şi soŃia sa se 
ocupau de treburile gospodăreşti, iar fiul lor în vârstă de 2 ani şi 7 luni se juca pe o grămada 
de nisip din faŃa porŃii grădinii. La un moment dat, alertat de plânsetul copilului şi de lătratul 
unor câini, partea vătămată a fugit să vadă ce se întâmplă. Observând câinii inculpatului care 
speriaseră copilul, partea vătămată i-a alungat şi apoi, prin grădină şi printre rândurile de vie, 
s-a dus la inculpat să îi spună să îşi lege câinii, întrucât i-au speriat copilul.  

În drum, la poarta grădinii, au rămas soŃia părŃii vătămate, T.T. şi martorul P.G.-F., 
care venise să ia apă de la o fântână situată la capătului drumului secundar, unde erau 



amplasate casa şi grădina părŃii vătămate. 
Partea vătămată s-a dus la inculpat şi i-a imputat acestuia faptul că nu-şi leagă câinii 

care îi sperie copilul şi apoi s-a întors, pentru a pleca la casa sa. La un moment dat, partea 
vătămată a susŃinut că l-a simŃit pe inculpat în spatele său, motiv pentru care s-a întors şi l-a 
văzut pe inculpat cu o bărdiŃă în mână, gata să-l lovească. Partea vătămată a precizat că a 
ridicat instinctiv, mâna stângă pentru a se apăra, moment în care a simŃit din plin lovitura şi 
imediat a resimŃit fracturarea osului mâinii stângi, căzând la pământ, Ńipând de durere. 
Inculpatul a continuat să lovească partea vătămată căzută la pământ, însă alertată de strigătele 
soŃului său, martora T.T. s-a îndreptat în fugă spre locul unde se găseau cei doi. Inculpatul a 
apucat-o pe partea vătămată de mâini, încercând să o târâie spre terenul său, însă martora T.T. 
a intervenit, solicitându-i să lase în pace pe partea vătămată. Deşi inculpatul a injuriat-o şi pe 
martora T.T. şi i-a cerut acesteia să plece din localitate, considerând-o o venetică, acesta a 
încetat să o mai lovească pe partea vătămată, plecând spre casă. 

Ulterior, partea vătămată a anunŃat salvarea, fiind transportat de urgenŃă la spital. Prin 
certificatul medico-legal nr. 11472 din 07.08.2009 eliberat de I.M.L Iaşi s-a concluzionat că 
partea vătămată T.A.-E. a prezentat echimoze pe omoplatul stâng, faŃa laterală abdominală, 
coapsa stângă, hematom subcutanat, fractură 1/3 medie mână stângă cu minimă deplasare, 
leziuni ce s-au putut produce prin loviri cu corp contondent şi puteau data din 05.08.2009, 
necesitând 65-70 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, timp ce include şi recuperarea 
funcŃională. Prin adresa nr.912/Of din 03.06.2010, IML Iaşi a precizat că fractura 1/3 medie 
mână stg. s-a putut produce prin ridicarea braŃului deasupra capului (mecanism tipic de 
apărare), poziŃia agresorului fiind cel mai probabil faŃă în faŃă cu victima. 

În termenul prevăzut de art. 363 C.pr.pen. a declarat apel inculpatul A.M. invocând 
nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii. 

Motivându-şi apelul, inculpatul a susŃinut că nu a comis această faptă care, în realitate 
nici nu întruneşte elementele constitutive ale acestei infracŃiuni. A solicitat achitarea în baza 
art. 11 pct.2 lit.a), raportat la art. 10 lit. a, c şi d C.pr.pen. A mai precizat inculpatul-apelant că 
fapta pentru care a fost trimis în judecată întruneşte în drept elementele constitutive ale 
infracŃiunii de vătămare corporală gravă şi nu pe cele ale infracŃiunii de tentativă de omor, 
sens în care a solicitat a se dispune schimbarea încadrării juridice, în baza art. 334 C.pr.pen. 

Inculpatul a mai susŃinut prin motivele de apel că fapta a fost comisă în condiŃii de 
provocare şi cu toate acestea, prima instanŃă nu a reŃinut în favoarea lui dispoziŃiile art. 73 lit. 
b) C.pen. şi a le da semnificaŃia cuvenită în latura penală şi civil ă a cauzei. A mai precizat 
inculpatul că pedeapsa aplicată este deosebit de severă, solicitând reducerea cuantumului 
acesteia şi schimbarea modalităŃii de executare, din detenŃie, în suspendarea sub 
supraveghere. 

Dezvoltând motivele de apel inculpatul a precizat că în data de 5.08.2010 a avut doar 
un conflict verbal cu partea vătămată T.A.-E. care a venit pe proprietatea sa, nervos şi i-a 
reproşat faptul că îşi lasă câinii nelegaŃi şi că aceştia i-ar fi speriat copilul în vârstă de 2 ani şi 
7 luni. Inculpatul a negat orice act de violenŃă materială consumat între ei şi a susŃinut că i-a 
recomandat să-şi repare gardurile pentru a nu mai trece câinii pe proprietatea sa. 

Inculpatul a susŃinut că leziunile pe care le-a prezentat partea vătămată, atunci când a 
fost examinată de mediul legist, i-au fost cauzate de martorul C.I., care l-a izbit de pământ în 
urma unui alt conflict, fiind posibil ca în acel context să-şi fi fracturat braŃul. 

A mai precizat inculpatul că din materialitatea faptelor se poate deduce că nu a urmărit 
uciderea părŃii vătămate, ci doar aplicarea unei corecŃii fizice şi a solicitat a se dispune 
schimbarea încadrării juridice a situaŃiei de fapt, din tentativă la infracŃiunea de omor, în 
vătămare corporală gravă. Inculpatul a mai solicitat instanŃei să aibă în vedere faptul că 
leziunile nu i-au pus victimei viaŃa în primejdie, aceasta suferind doar o fractură 1/3 medie 
mână stângă, cu minimă deplasare, echimoze şi contuzii, leziuni specifice infracŃiunii de 
vătămare corporală gravă, în cauză nedovedindu-se că leziunea aplicată a vizat capul victimei, 
iar aceasta nu a fost de mare intensitate. De asemenea, fapta a fost comisă în condiŃii de 
provocare potrivit dispoziŃiilor art. 73 lit.b) C.pen., constând în aceea că partea vătămată a 
mers pe proprietatea inculpatului şi i-a reproşat că nu-şi leagă câinii, i-a adus injurii şi acesta a 



ripostat. 
S-a mai subliniat conduita bună a inculpatului, anterior prezentei implicaŃii judiciare, 

lipsa antecedentelor penale, faptul că este căsătorit, are 3 copii şi este o persoană integrată 
social. 

S-a solicitat reducerea cuantumului pedepsei aplicate şi schimbarea modalităŃii de 
executare. 

Curtea, verificând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate, dar sub 
toate aspectele de fapt şi de drept şi în limitele prevăzute de art. 371 alin. 1 C.pr.pen., a 
constatat că sentinŃa pronunŃată este legală şi temeinică. 

Aşa cum rezultă din amplul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi 
reconfirmat în faza cercetării judecătoreşti, în seara zilei de 05.08.2009 partea vătămată T.A.-
E. se afla în locuinŃa sa din satul L., comuna B., judeŃul Iaşi unde efectua activităŃi 
gospodăreşti împreună cu soŃia T.T.; fiul părŃilor în vârstă de 2 ani şi 7 luni se juca în nisipul 
aflat la poarta grădinii şi care se afla vis-à-vis de locuinŃă şi gard în gard cu un teren 
aparŃinând mamei inculpatului, unde acesta din urmă îşi construia un gard. 

Între inculpat şi partea vătămată au mai existat discuŃii determinate de împrejurarea că 
inculpatul refuza să îşi lege câinii şi să îi Ńină în curtea sa, iar aceştia fiind liberi intrau şi în 
grădina părŃii vătămate stricându-i culturile. 

Indignată de faptul că fiul său a fost speriat de câinii inculpatului care au venit prin 
grădină şi au început să latre, partea vătămată a mers prin grădina proprie şi care se învecina 
cu cea a mamei inculpatului, a alungat câinii şi i-a atras din nou atenŃia acestuia, cerându-i să-
şi lege câinii şi spunându-i că i-au speriat copilul. 

Inculpatul, în loc să fi luat una din măsurile ce se impuneau, faŃă de situaŃia creată de 
animalele sale lăsate nesupravegheate, a adresat injurii părŃii vătămate şi i-a sugerat să-şi 
repare gardurile pentru a nu mai putea intra câinii săi în grădina lui. 

Când partea vătămată s-a întors, îndreptându-se spre ieşirea din grădină, inculpatul a 
venit pe la spate, având în mână o secure cu care a încercat să-l lovească în cap. 

Partea vătămară a simŃit că inculpatul se apropia din spate şi când s-a întors spre el 
inculpatul a ridicat securea să-l lovească în direcŃia capului; instinctual, partea vătămată a 
ridicat braŃul stâng şi a parat lovitura, Ńipând după ajutor. 

Urmare loviturii aplicate cu muchia securii, braŃul stâng al părŃii vătămate a fost 
fracturat, iar aceasta a căzut pe pământ; inculpatul a continuat să-i aplice lovituri peste corp şi 
a încercat să-l târască în curtea sa, dar nu a reuşit, întrucât a intervenit martora T.T., alertată 
de Ńipetele părŃii vătămate. 

Că aşa s-au petrecut faptele rezultă din declaraŃiile constante ale părŃii vătămate care 
se coroborează cu cele ale martorilor T.T. şi P.G.-F. care au perceput în mod direct 
desfăşurarea evenimentelor. Martorul P.G.-F. a mers acasă şi a povestit bunicilor cele văzute, 
aspect conformat de martorul T.V.. 

Din certificatul medico-legal nr. 11472/7.08.2009 a rezultat că partea vătămată T.A.-
E. a prezentat la data examinării echimoze, hematom subcutanat, fractură 1/3 medie mână 
stângă, cu minimă deplasare, leziuni ce s-au putut produce prin loviri cu corp contondent şi 
pot data din 5.08.2009. S-a mai precizat că aceste leziuni necesită 65-70 zile îngrijiri medicale 
pentru vindecare, timp ce include şi recuperarea funcŃională. La solicitarea organului de 
urmărire penală, I.M.L. Iaşi a adus completări la certificatul medico-legal, în sensul că s-a mai 
precizat că fractura 1/3 medie mână stângă se produce prin ridicarea braŃului deasupra capului 
– mecanism tipic de apărare – poziŃia agresorului fiind, cel mai probabil, faŃă în faŃă cu 
victima. Tot la stăruinŃa organului de urmărire penală, I.N.M.L. Iaşi a mai precizat la data de 
14.12.2010 că fractura 1/3 medie cubitus stâng avea ca mecanism de producere o lovire activă 
cu corpuri contondente, în condiŃii precizate pe cale de anchetă, ipoteza producerii acesteia 
prin cădere fiind foarte puŃin probabilă. 

Inculpatul în mod constant a negat săvârşirea faptei, respectiv exercitarea de acŃiuni 
violente asupra părŃii vătămate; a recunoscut că era în relaŃii tensionate cu familia părŃii 
vătămate datorită faptului că aveau proprietăŃi învecinate şi că uneori, câinii săi mergeau în 
grădina victimei. A confirmat consumarea unui conflict verbal între el şi partea vătămată în 



seara de 5.08.2009, însă a negat o agresiune materială în aceleaşi împrejurări. 
Curtea, reapreciind întregul material probator administrat în cauză, a reŃinut că s-a 

făcut pe deplin dovada săvârşirii de inculpatul A.M. a infracŃiunii de tentativă de omor, 
prevăzută de art. 20 raportat la art. 174 alin. 1 C.pen. 

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a încercat să dovedească împrejurarea 
potrivit căreia partea vătămată şi-ar fi fracturat braŃul în urma unui conflict avut cu vecinul 
său C.I. Din declaraŃia acestui martor a rezultat că între ei a avut loc o agresiune uşoară, s-au 
luat în braŃe, au căzut pe pământ însă nici unul nu a suferit leziuni vizibile; acest conflict s-a 
consumat înaintea datei de 5.08.2009 într-o duminică, la poarta părŃii vătămate. 

FaŃă de această situaŃie de fapt, solicitarea inculpatului de a se dispune achitarea sa pe 
motiv că fapta nu există (art. 10 lit. a C.pr.pen.), că nu a fost comisă de el (art. 10 lit. c 
C.pr.pen.) ori că acestei fapte îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracŃiunii (art. 
10 lit. d C.pr.pen.) este nefondată, nesusŃinută probator, fiind astfel respinsă. 

Întreg materialul probator administrat în cauză atât din oficiu, cât şi la stăruinŃa 
inculpatului a dovedit că fapta există, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de 
tentativă de omor prevăzută de art. 20 raportat la art. 174 C.pen. şi a fost comisă de inculpatul 
A.M.. 

Şi solicitarea inculpatului de a se dispune schimbarea încadrării juridice a situaŃiei de 
fapt din tentativă de omor în vătămare corporală gravă este nefondată. Această solicitare a fost 
făcută şi în faŃa instanŃei de fond, fiind corect respinsă şi motivată în mod amplu şi temeinic. 

Din materialul probator a rezultat că, după conflictul verbal consumat între partea 
vătămată şi inculpat şi după injuriile adresate, inculpatul având securea în mână a pornit în 
urmărirea părŃii vătămate; când aceasta, simŃindu-i prezenŃa s-a întors spre el, inculpatul a 
ridicat securea şi cu muchia acesteia a încercat să-l lovească în cap. Partea vătămată, 
instinctual a ridicat braŃul stâng protejându-şi capul şi parând lovitura. Această lovitură a fost 
aplicată cu forŃă deosebită, încât a fracturat braŃul victimei care a căzut pe sol, unde inculpatul 
a continuat să-i aplice şi alte lovituri peste corp. 

Aceste împrejurări reale concretizează latura obiectivă a infracŃiunii de omor, sub 
forma intenŃiei indirecte, în condiŃiile art. 19 alin. 2 pct. 1 lit. b C.pen. Chiar dacă inculpatul 
nu a urmărit moartea părŃii vătămate, din modalitatea în care a procedat, a prevăzut 
posibilitatea producerii ei şi a acceptat-o. 

În cauză este irelevantă consecinŃa acŃiunii violente constând în numărul de zile de 
îngrijire medicală necesare pentru vindecarea leziunilor, raportat la încadrarea juridică a 
faptei, determinantă sub acest aspect fiind intenŃia cu care inculpatul a acŃionat. 

InstanŃa de fond, procedând la o justă caracterizare a laturii subiective, a reŃinut corect 
că inculpatul a acŃionat cu intenŃia indirectă de a ucide şi nu cu intenŃia de a aplica părŃii 
vătămate o corecŃie, dând faptei o legală încadrare juridică în dispoziŃiile art. 20 raportat la 
art. 174 alin. 1 C.pen.. 

SusŃinerea inculpatului că ar fi acŃionat în stare de provocare, potrivit disp. art. 73 lit. 
„b” C.pen. este neîntemeiată. Pentru reŃinerea provocării drept circumstanŃă atenuantă este 
necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiŃii şi anume: infracŃiunea să fi fost comisă sub 
stăpânirea unei puternice tulburări sau emoŃii; această stare sufletească să fi fost determinată 
de o provocare din partea victimei, iar provocarea să se fi produs prin violenŃă ori printr-o 
atingere gravă a demnităŃii persoanei sau printr-o altă acŃiune ilicită gravă, condiŃii 
neîndeplinite în prezenta cauză. EsenŃială pentru caracterizarea circumstanŃei atenuante a 
provocării este împrejurarea ca în momentul ripostei, inculpatul să se fi aflat sub stăpânirea 
unei puternice tulburări sau emoŃii, determinată de o provocare din partea părŃii vătămate. 

Ori, atitudinea părŃii vătămate care i-a cerut inculpatului să-şi lege câinii pentru a nu 
mai intra în grădina sa şi a-i speria copilul nu poate fi reŃinută ca un act provocator, deoarece 
această activitate nu este de natură să producă o stare de emoŃie sau o puternică tulburare, aşa 
cum cer dispoziŃiile art. 73 lit. b C.pen., ci a constituit pentru inculpat doar un pretext spre a 
se răzbuna pe partea vătămată, date fiind relaŃiile conflictuale dintre ei. 

Pedeapsa aplicată inculpatului a fost dozată corespunzător, instanŃa având în vedere 
toate criteriile prev. de art. 72 C.pen. respectiv: natura relaŃiilor sociale lezate – cele vizând 



dreptul la viaŃă – modul de operare, obiectul vulnerant folosit, poziŃia procesuală adoptată, 
încercarea de a scăpa de răspundere penală, atitudinea adoptată după comiterea faptei, 
pedeapsa de 5 ani închisoare, dozată la nivelul minimului special, fiind de natură a asigura 
realizarea scopului acesteia, aşa cum este el înserat în dispoziŃiile art. 52 C.pen. şi nu se 
justifica a fi redusă ca durată. Din această perspectivă, nici modalitatea de executare a 
pedepsei nu putea fi înlocuită, întrucât durata pedepsei aplicate face ca executarea în regim de 
detenŃie să fie singura modalitate spre care are vocaŃie. 

6. Omor deosebit de grav. Lovituri cauzatoare de moarte. Criterii de 
diferenŃiere. CircumstanŃa atenuantă a provocării prevăzută de 
art. 73 lit. b) C.pen. CondiŃii în care poate fi reŃinută. CondiŃii în 
care poate fi reŃinută agravanta specială prevăzută de art. 176 
lit. a) C.pen. – omorul săvârşit prin cruzimi 

Deosebirea dintre infracŃiunea de omor calificat sau deosebit de grav şi cea de 
lovituri cauzatoare de moarte constă în latura subiectivă. În cazul primei 
infracŃiuni, inculpatul acŃionează cu intenŃia de a ucide; în cazul celei din 
urmă, el acŃionează cu intenŃia de a lovi victima, iar decesul se produce din 
culpă. 

Pentru reŃinerea provocării drept circumstanŃă atenuantă se cere îndeplinirea 
cumulativă a trei condiŃii, şi anume: infracŃiunea să fi fost comisă sub 
stăpânirea unei puternice tulburări sau emoŃii; această stare sufletească să 
fi fost determinată de o provocare din partea victimei, iar provocarea să se 
fi produs prin violenŃă ori printr-o atingere gravă a demnităŃii persoanei 
sau printr-o altă acŃiune ilicită gravă. 

Lovirea în mod repetat şi concomitent, cu mare intensitate şi în patru reprize a 
corpului victimei, chiar şi după ce acesta era căzut la pământ, folosind pari, 
o furcă şi picioarele, producându-i suferinŃe grele şi prelungite, precum şi 
ferocitatea cu care inculpaŃii au acŃionat, inspirând oroare şi groază celor 
care au luat cunoştinŃă de împrejurările în care a murit victima, sunt 
elemente constitutive ale infracŃiunii prevăzute de art. 176 alin. 1 lit.a) 
C.pen. 

Decizia penală nr. 117 din 14 iunie 2011  

Prin sentinŃa penală nr.19 din 11 ianuarie 2011 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost 
respinsă cererea privind schimbarea încadrării juridice a faptelor reŃinute în sarcina 
inculpaŃilor A.I. şi A.V.-A., din infracŃiunile prev. de art. 174 alin.1, art. 175 lit. i, art. 176 
alin.1 lit. a, c C.pen., respectiv din art. 174 alin.1, art. 175 lit. i, art. 176 alin.1 lit. a C.pen., în 
infracŃiunile prev. de art. 183 C.pen.. 

Tribunalul a dispus condamnarea inculpaŃilor astfel: 
1. A.I., cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracŃiunilor de omor 

deosebit de grav, prev. de art. 174 alin.1, art. 175 lit. i – 176 lit. a. c C.pen., cu aplicarea art. 
75 lit. a C.pen., la pedeapsa de 25 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de 
art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b C.pen.; pentru infracŃiunea de violare de domiciliu, prev. de art. 
192 alin. 2 C.pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare, în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen., 
inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai agrea, aceea de 25 ani închisoare şi 5 ani 
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b C.pen.; i s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciŃiului drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza 
a II-a, lit. b) C.pen. pe durata şi în condiŃiile prev. de art. 71 C.pen.  

În baza disp. art. 350 C.pr.pen. s-a menŃinut măsura arestării preventive a inculpatului, 
iar în temeiul disp. art. 88 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată, perioada reŃinerii şi arestării 
preventive începând cu data de 25.03.2010. 

2. A.V.-A., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracŃiunilor de omor deosebit 
de grav, prev. de art. 174 alin.1, art. 175 lit. i – 176 lit. a. C.pen., cu aplicarea art. 75 lit. a, la 



pedeapsa de 15 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a 
II-a şi lit. b C.pen.; pentru două infracŃiuni de violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 
C.pen., câte o pedeapsă de 4 ani închisoare, în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen., inculpatul 
având de executat pedeapsa cea mai agrea, aceea de 15 ani închisoare şi 4 ani interzicerea 
drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b C.pen. 

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciŃiului drepturilor prev. 
de art. 64 lit. a, teza a II-a, b C.pen. pe durata şi în condiŃiile prev. de art. 71 C.pen..  

În baza disp. art. 350 C.pr.pen. s-a menŃinut măsura arestării preventive a inculpatului, 
iar în temeiul disp. art. 88 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată, perioada reŃinerii şi arestării 
preventive începând cu data de 25.03.2010 

3. B.M., pentru săvârşirea infracŃiunilor de omor deosebit de grav, prev. de art. 174 
alin.1, art. 175 lit. i , art. 176 lit. a. C.pen., cu aplicarea art. 75 lit. a, 74 lit. a, c, 76 alin.2 şi art. 
80 alin.2 C.pen., la pedeapsa de 13 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de 
art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b C.pen.; pentru două infracŃiuni de violare de domiciliu, prev. de 
art. 192 alin. 2, cu aplicarea art. 74 lit. a, c 76 lit. c C.pen., la câte o pedeapsă 2 de ani 
închisoare, în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen., inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai 
grea, aceea de 13 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a 
II-a şi lit. b C.pen. 

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciŃiului drepturilor prev. 
de art. 64 lit. a, teza a II-a, b C.pen. pe durata şi în condiŃiile prev. de art. 71 C.pen..  

În baza disp. art. 350 C.pr.pen. s-a menŃinut măsura arestării preventive a inculpatului, 
iar în temeiul disp. art. 88 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată, perioada reŃinerii şi arestării 
preventive începând cu data de 25.03.2010 

În temeiul disp. art. 118 lit. b C.pen., s-a confiscat de la inculpatul A.I. furca şi parul 
folosite la săvârşirea faptei, aflate în arhiva depozit a Tribunalului Iaşi.  

În baza disp. art. 14 şi 346 şi art. 17 alin.1 C.pr.pen., rap. la art. 998 şi 999 Cod civil, 
au fost obligaŃi în solidar inculpaŃii A.I., A.V.-A. şi B.M. să plătească despăgubiri civile, 
părŃii civile A.M. suma de 55 000 lei, din care 5000 lei reprezintă daune materiale, iar 50 000 
lei daune morale, iar părŃii civile A.I., suma de 50 000 lei cu titlu de daune morale. 

InculpaŃii B.M., A.V.-A. şi A.I. locuiesc în satul C., com. C., jud. Iaşi, ca de altfel şi 
victima A.I., între aceştia existând o relaŃie de duşmănie preexistentă, întrucât între A.V.-A. şi 
A.I. a avut loc, în ultima perioadă, o dispută fizică întreruptă de intervenŃia lui B.M. 

În ziua de 24.03.2010, A.I. zis „P.”, împreună cu A.C.-A. au mers în mun. Iaşi, unde 
au vândut fier vechi. După aceea, cei doi au cumpărat băuturi alcoolice şi mâncare şi au 
revenit la domiciliul martorului A.C.-A., unde au pregătit masa. Spre seară, cei doi împreună 
cu B.F. - concubina lui A.C.-A. au intrat în casă, unde au continuat să consume băuturi 
alcoolice, iar A.I. – ajungând în stare avansată de ebrietate – a hotărât să rămână peste noapte 
la A.C.-A. 

În data de 24.03.2010, în jurul orei 19,30, inculpatul B.M. a mers acasă la A.V.-A. 
unde au consumat vin şi au hotărât să meargă să-l caute pe A.I., ca să-l bată. Au luat fiecare 
câte par în mână şi au plecat spre locuinŃa părŃii vătămate A.C.-A., unde ştiau că obişnuieşte 
să-şi petreacă timpul A.I. Convorbirea dintre cei doi a fost auzită şi de A.I., tatăl inculpatului 
A.V.-A. care s-a înarmat şi el cu o furcă, urmându-i pe cei doi tineri. 

 Când au ajuns la locuinŃa lui A.C.-A. zis "T.", B.M. şi A.I. au rămas în urmă, iar 
A.V.-A. a strigat la "T.". Acesta a ieşit afară din casă, iar inculpatul A.V.-A. l-a întrebat dacă 
"P." este înăuntru. În aceste împrejurări, A.I. l-a lovit pe A.C.-A. cu furca peste piciorul stâng, 
iar după ce acesta a căzut la pământ l-a lovit cu palma peste faŃă, ameninŃându-l că îl omoară, 
reproşându-i totodată că îl adăposteşte pe A.I. 

Din casă a ieşit A.I. având o bărdiŃă în mână, îndreptându-se spre poartă. Când i-a 
văzut pe cei trei inculpaŃi, A.I. a lovit cu piciorul în poartă, dar inculpatul A.I. a oprit poarta 
cu furca. Partea vătămată A.I. a fugit în casă fiind urmat de cei trei inculpaŃi, închizând 
totodată uşa de la casă pentru a-i împiedica pe aceştia să intre după el. 

 InculpaŃii au început să împingă în uşă, la un moment dat A.V.-A. lovind în uşă cu 
parul, astfel încât aceasta s-a spart. În aceste condiŃii partea vătămată A.I. a dat drumul la uşă 



şi a fugit într-o camera alăturată, având bărdiŃa în mână. InculpaŃii îi cereau lui A.I. să iasă 
afară, dar acesta refuza. În acest timp, în casă era şi martora B.F., care asista la incident. 

A.I. stătea după un colŃ al camerei şi încerca să-i lovească pe inculpaŃi cu bărdiŃa, iar 
A.V.-A. îl lovea cu parul peste mâini, în cele din urmă A.I. a scăpat bărdiŃa din mână, fără a 
reuşi să lovească pe cineva. 

 B.M. l-a apucat de haine pe A.I. şi l-a scos în curte, în faŃa casei lui A.C.-A.. Aici, toŃi 
cei trei inculpaŃi au început să-l lovească în diferite zone ale corpului pe A.I.: B.M. şi A.V.-A. 
cu parii, iar inculpatul A.I., cu furca, aplicându-i totodată şi lovituri cu picioarele peste cap şi 
strigându-i ,,îmi mai dai foc?”. InculpaŃii au lovit partea vătămată până când aceasta nu a mai 
mişcat, au tras-o de picioare în drum, în apropierea unei fântâni, unde au continuat să o 
lovească cu obiectele contondente pe care le aveau asupra lor, după care au mers acasă la A.I. 
Aici, A.V.-A. împreună cu B.M. au consumat băuturi alcoolice, iar după puŃin timp cei doi s-
au dus la magazinul din sat, de unde au cumpărat o sticlă cu 2 litri de bere. 

 La întoarcere, A.V.-A. şi B.M. au trecut pe lângă locuinŃa lui A.C.-A. şi l-au auzit pe 
A.I. care spunea că se va răzbuna şi profera ameninŃări la adresa inculpaŃilor. Atunci A.V.-A. 
l-a sunat pe tatăl sau şi i-a spus ca A.I. îi ameninŃă şi l-a chemat pentru a-l bate din nou pe 
acesta. 

Inculpatul A.I. a luat din nou furca şi a mers la locuinŃa lui A.C.-A., unde s-a întâlnit 
cu A.V.-A. şi B.M. Aici toŃi trei au intrat din nou în casă şi l-au găsit pe A.I. care se ascunsese 
în pat, sub plapumă. Fără a putea sa se opună, A.I. a fost scos afară din casă de B.M., iar în 
curte a fost lovit din nou de cei trei inculpaŃi, care îi aplicau loviturile unde nimereau: A.I. cu 
furca, A.V.-A. cu parul pe care îl folosise prima data, iar B.M. cu un par pe care îl luase din 
curtea lui A.C.-A. În aceleaşi împrejurări, inculpatul A.I. a călcat-o şi cu piciorul pe gât pe 
partea vătămată. 

InculpaŃii s-au oprit, iar victima A.I. a început să se târască pentru a scăpa de ei. După 
ce s-a îndepărtat câŃiva metri de aceştia, acesta s-a ridicat de jos şi a început să fugă. A fost 
ajuns însă din urmă de A.V.-A. şi B.M., care împreună cu inculpatul A.I., au început din nou 
să-l lovească. 

Inculpatul A.I. le-a spus celorlalŃi să se oprească, aceştia conformându-se. Victima 
A.I. s-a ridicat şi a fugit în curte la B.G., zis „D.”. Aici, partea vătămată a spart geamurile de 
la uşa de acces în locuinŃă pentru a-l determina pe acesta să iasă afară din casă. A.V.-A. şi 
B.M. au intrat şi ei în curtea acestuia pentru a-l urmări pe A.I., dar s-au oprit când au văzut că 
partea vătămată şi soŃia acestuia ieşiseră afară. Când i-a văzut, A.I. le-a cerut să-l ajute şi să 
nu-l scoată afară fiindcă va fi bătut de inculpaŃi. 

 A.V.-A. şi B.M. au vrut sa meargă să-l lovească din nou, dar B.P. le-a spus să nu facă 
scandal la ea în curte. InculpaŃii îi cereau lui B.G. să îl scoată afară din curte pe A.I., iar acesta 
din urma îl ruga pe B.G. să îl ajute şi să îl lase să meargă prin gradină acasă. B.G. l-a ajutat pe 
A.I. să se ridice de jos şi apoi să sară gardul în curte la Z.C., care s-a trezit din cauza 
zgomotului şi l-a luat pe A.I. şi l-a scos în stradă. Aici, A.V.-A. a început să lovească cu parul 
şi piciorul în abdomenul victimei A.I., iar inculpatul A.I. îl lovea cu furca în zona spatelui şi 
cu picioarele în cap. B.M. nu l-a mai lovit pe A.I. 

 Z.E. a intervenit şi i-a oprit pe A.V.-A. şi A.I. să mai lovească victima, apoi B.M., 
împreună cu Z.C., au ridicat partea vătămată de jos şi au dus-o acasă, unde au aşezat-o pe pat. 

 Victima avea multiple leziuni, sângera în zona feŃei şi la un picior, acuza dureri mari 
şi i-a spus tatălui sau că a fost bătut de A.V.-A., A.I. şi B.M., şi i-a cerut să-i dea apă. După 
aceea, tatăl victimei a mers la Z.E. să-i ceară nişte lumânări pentru a ilumina încăperea, iar 
când a revenit acasă s-a culcat. A doua zi dimineaŃă a constatat că fiul său decedase şi a 
anunŃat organele de poliŃie. 

Potrivit raportului de necropsie medico-legal nr.559 din 20.05.2010, moartea victimei 
A.I. a fost violentă, datorându-se şocului traumatico-hemoragic, consecinŃă a unui 
politraumatism cranian (plagă epicraniană, infiltrate hemoragice epicraniene, hemoragie 
subarahnoidiană), traumatism abdominal (plagă hepatică superficială), multiple plăgi, 
echimoze, excoriaŃii corporale; leziunile s-au putut produce prin loviri active cu corp 
contondent alungit şi corp înŃepător (posibil furcă); între leziunile constatate la autopsie şi 



deces exista o legătură directă, necondiŃionată de cauzalitate; în momentul decesului sângele 
victimei conŃinea 1,35 g‰ alcool etilic, ceea ce corespunde unei stări cu o oarecare 
necoordonare în mişcari; decesul putea data din 24.03.2010. 

În drept, faptele inculpaŃilor A.I., A.V.-A. şi B.M., care, la începutul nopŃii de 
24.03.2010, în loc public (în accepŃiunea art. 152 C.pen.), au lovit în mod repetat victima, pe 
parcursul unei perioade mari de timp, cu pari şi cu o furcă, provocând astfel mai multe leziuni 
în zonele vitale ale corpului, dintre care cele de la nivelul craniului şi a toracelui au condus la 
decesul victimei, datorită şocului traumatico-hemoragic, întrunesc elementele constitutive ale 
infracŃiunii de omor deosebit de grav, prev. de art. 174 al. 1, art. 175 al. 1 lit. i), art. 176 lit. a 
şi lit. c ( pentru inc. A.I.) C.pen. 

Natura, multitudinea şi localizarea plăgilor constatate pe corpul victimei au evidenŃiat 
faptul că prin modalitatea de acŃiune, inculpaŃii au produs victimei suferinŃe fizice mari, 
prelungite în timp şi care prin brutalitatea lor au depăşit cu mult suferinŃele inerente acŃiunii 
de ucidere. Aşa cum s-a reŃinut din raportul de necropsie decesul victimei s-a datorat 
politraumatismului cranian, toracic şi abdominal, consecinŃă a multiplelor lovituri aplicate cu 
corpuri contondente, în condiŃiile în care victima îi ruga pe inculpaŃi să nu o mai lovească, 
împrejurări ce relevă ferocitatea de care au dat dovadă inculpaŃii în comiterea faptei, trezind 
un sentiment de oroare în rândul persoanelor care au luat cunoştinŃă de faptă. 

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul A.I., se impunea reŃinerea agravantei prev. de art. 
176 lit. c C.pen., respectiv omorul săvârşit de o persoană care a mai săvârşit un omor, raportat 
la un antecedent al făptuitorului care demonstrează persistenŃa sa în ceea ce priveşte 
săvârşirea faptei şi îl caracterizează ca deosebit de periculos.  

ReŃinerea agravantei se justifică şi în condiŃiile în care anterior inculpatul a fost 
condamnat pentru o tentativă de omor, întrucât legiuitorul, caracterizând antecedenŃa 
făptuitorului, se referă la săvârşirea anterioară a altui omor, deci a unei infracŃiuni de omor, 
or, potrivit art. 144 C.pen., prin săvârşirea unei infracŃiuni se înŃelege comiterea oricăreia 
dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca infracŃiune consumată sau ca tentativă, precum şi 
participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice. 

Pe de altă parte, nu există deosebiri esenŃiale din punctul de vedere al periculozităŃii 
sociale a făptuitorului între cel care comite pentru prima dată o tentativă de omor, moartea 
persoanei neproducându-se datorită unor împrejurări independente de voinŃa acestuia, şi cel 
care săvârşeşte pentru prima dată un omor consumat, din moment ce, în ambele cazuri, 
săvârşirea unui nou omor denotă o aceeaşi gravă lipsă de respect faŃă de viaŃa omului.  

Faptele inculpaŃilor A.V.-A. şi B.M., care în seara de 24.03.2010, au pătruns fără drept 
în domiciliile părŃilor vătămate A.C.-A. şi B.G., întrunesc elementele constitutive ale 
infracŃiunii de violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 C.pen. (câte două fapte). 

Fapta inculpatului A.I., care în noaptea de 24.03.2010, a pătruns fără drept în 
domiciliul părŃii vătămate A.C.-A. întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de 
violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 C.pen.  

InculpaŃii au săvârşit infracŃiunile în condiŃii de concurs real prev. de art. 33 lit. a 
C.pen., mai înainte de a fi condamnaŃi definitiv pentru vreuna dintre ele. 

CircumstanŃa agravantă prev. de art. 75 lit. a C.pen. a fost reŃinută faŃă de toŃi 
inculpaŃii pentru infracŃiunea de omor deosebit de grav, cooperarea celor trei inculpaŃi la 
săvârşirea faptei mărind forŃa de acŃiune, a dat acestora mai multă îndrăzneală, le-a creat 
condiŃii de natură a realiza scopul propus. 

În baza textelor de lege mai sus arătate inculpaŃii au fost condamnaŃi, la 
individualizarea pedepselor avându-se în vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.pen. şi disp. 
art. 52 C.pen. relative la scopul pedepsei, cu referire la: dispoziŃiile generale ale codului penal, 
limitele de pedeapsă prevăzute de partea specială, la împrejurările concrete în care au fost 
săvârşite faptele, la împrejurările care au generat conflictul, de urmările grave şi ireversibile 
produse, precum şi de gradul de pericol social concret al faptelor. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat apel, în temeiul prevăzut de art. 363 C.pr.pen., 
inculpatul A.I., A.V.-A. şi B.M. invocând nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii. 

În motivarea apelului promovat, inculpatul A.I. a susŃinut că fapta pentru a cărei 



săvârşire a fost trimis în judecată întruneşte în drept elementele constitutive ale infracŃiunii de 
loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prev. de art. 183 C.pen., sens în care a solicitat a fi 
schimbată încadrarea juridică. A mai precizat inculpatul apelant că el a urmărit doar să-i 
aplice o corecŃie victimei, aşa explicându-se şi faptul că i-a aplicat lovituri peste picioare, iar 
după receptarea lor victima a continuat să se deplaseze.  

De asemenea, inculpatul A.I. a mai subliniat că între părŃi exista o stare conflictuală 
mai veche, victima îi ameninŃase pe inculpat în repetate rânduri, acesta a sesizat organele de 
poliŃie locale, dar nu au luat nicio măsură. Aşa fiind, a solicitat a se reŃine în favoarea sa 
circumstanŃa atenuantă a provocării, prev. de art. 73 lit. „b” C.pen., în subsidiar solicitând 
reducerea cuantumului pedepsei aplicate şi respingerea pretenŃiilor civile solicitate în cauză. 

Motivându-şi apelul, inculpatul A.V.-A. a susŃinut că nu a dorit moartea victimei şi nu 
a acŃionat cu acest scop, ci doar aplicarea unor lovituri peste picioare. A solicitat reaprecierea 
materialului probator administrat în cauză şi schimbarea încadrării juridice a situaŃiei de fapt 
din infracŃiunea de omor deosebit de grav, în lovituri cauzatoare de moarte, prev. de art. 183 
C.pen. S-a solicitat înlăturarea depoziŃiei martorului A.I., tatăl victimei, întrucât acesta era sub 
influenŃa băuturilor alcoolice în momentul în care a fost audiat; inculpatul a mai precizat că în 
mod greşit s-a reŃinut în sarcina sa forma agravantă a omorului, prev. de art. 176 lit.a) C.pen., 
respectiv săvârşirea omorului prin cruzimi, în condiŃiile în care el i-a aplicat victimei câteva 
lovituri peste picioare. A mai subliniat inculpatul apelant că ori de câte ori se întâlnea cu 
victima aceasta îl ameninŃa, aşa încât a solicitat să se reŃină în favoarea sa circumstanŃa 
atenuantă a provocării, prev. de art. 73 lit. „b” C.pen.. 

În subsidiar a solicitat reducerea cuantumului pedepsei aplicate şi înlăturarea 
despăgubirilor la plata cărora a fost obligat în favoarea părŃilor civile. 

În motivarea apelului promovat, inculpatul B.M. a susŃinut că nu a avut intenŃia de a 
ucide victima şi că a acŃionat în stare de legitimă apărare. A solicitat admiterea apelului 
promovat şi pe fond admiterea sa în baza art. 11 pct. 2 lit. „a” raportat la art. 10 lit. „e” 
C.pr.pen., cu referire la art. 44 C.pen. 

A mai precizat inculpatul apelant că fapta la a cărei săvârşire a participat întruneşte în 
drept elementele constitutive ale infracŃiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, sens 
în care a solicitat a se dispune schimbarea de încadrare juridică. 

S-a mai arătat că fapta nu a fost comisă prin cruzimi şi pe cale de consecinŃă nu se 
justifica reŃinerea dispoziŃiilor art. 176 lit. „a” C.pen.. 

Inculpatul a mai precizat că din declaraŃia martorului P.M. rezulta că victima l-a 
provocat, iar el a reacŃionat în stare de legitimă apărare. 

A solicitat reaprecierea materialului probator administrat şi în subsidiar reducerea 
cuantumului pedepsei aplicate şi respingerea pretenŃiilor civile formulate în cauză. 

Curtea, verificând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate, dar sub 
toate aspectele de fapt şi de drept şi în limitele prevăzute de art. 371 alin. 2 C.pr.pen.,a 
constatat că sentinŃa pronunŃată este legală şi temeinică. 

Aşa cum rezultă din amplul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi 
reconfirmat în faza cercetării judecătoreşti, între victima A.I. zis „P.” şi familia inculpaŃilor A. 
exista o stare conflictuală mai veche; inculpaŃii îl suspectau pe A.I. că în anul 2007 le-ar fi 
furat cantitatea e 300 kg ceapă, iar ulterior le-ar fi sustras doi cai. Plângerile depuse de 
inculpaŃi la organele comunale de poliŃie nu au fost soluŃionate într-un mod care să-i 
mulŃumească şi din acest motiv au acumulat sentimente de frustrare şi dorinŃa de răzbunare. 

La toate acestea s-a mai adăugat şi faptul că victima, întâlnindu-se cu inculpatul A.V.-
A. şi cu sora acestuia A.C.-C., în cursul lunii februarie 2010, i-a ameninŃat cu un cuŃit. 

În seara zilei de 24.03.2010 inculpatul A.V.-A. a observat că victima A.I. se afla la 
partea vătămată A.C.-A., unde pregătiseră masa şi consumau băuturi alcoolice. 

În acel context l-a sunat pe coinculpatul B.M., cerându-i să treacă pe la el pe acasă, iar 
când acesta a venit, i-a propus să-l ajute să-i aplice o corecŃie victimei A.I. 

Întrucât inculpatul B.M. a fost de acord şi li s-a alăturat şi tatăl său, inculpatul A.I. 
care a asistat la discuŃie, cei trei s-au înarmat astfel: A.I. cu o furcă, iar ceilalŃi cu câte un par 
şi au plecat spre locuinŃa părŃii vătămate A.C.-A. Când au ajuns la poartă, inculpatul A.V.-A. 



a strigat la proprietar şi când acesta s-a apropiat l-au întrebat dacă victima A.I. se află la el în 
casă. În acelaşi timp, inculpatul A.I. i-a aplicat părŃii vătămate A.C.-A. o lovitură cu furca 
peste piciorul stâng; când partea vătămată a căzut, ca urmare a loviturii primite, inculpatul 
A.I. i-a mai aplicat o lovitură cu palma peste faŃă şi l-a ameninŃat cu moartea, reproşându-i 
împrejurarea că îl adăposteşte la el pe A.I. 

Datorită zgomotului creat a ieşit din locuinŃa părŃii vătămate A.C.-A. şi victima A.I., 
având în mână o bărdiŃă. În momentul în care s-a apropiat de poartă i-a văzut pe cei trei 
inculpaŃi înarmaŃi cu pari şi respectiv cu o furcă. 

Victima A.I. a lovit cu piciorul în poartă, însă inculpatul A.I. a oprit poarta cu furca. 
Sesizând pericolul, victima a fugit în casă la partea vătămată A.C.-A. şi a închis uşa după el. 
Cei trei inculpaŃi au pătruns în curtea părŃii vătămate şi au început să se împingă în uşă. 
Întrucât aceasta era încuiată prin interior şi nu ceda, inculpatul A.V.-A. a lovit cu parul în uşă 
până când aceasta a cedat. Victima A.I., având în mână bărdiŃa, a fugit într-o cameră alăturată, 
unde a încercat să se ascundă de agresori. 

Inculpatul A.V.-A. l-a găsit şi cu parul pe care îl avea, a aplicat victimei lovituri peste 
braŃe, încât aceasta a scăpat bărdiŃa pe care nu a reuşit să o folosească în apărare şi nici să 
lovească pe cineva. 

Atunci a intervenit şi inculpatul B.M. care, deasemenea pătrunsese în locuinŃa părŃii 
vătămate după ce au spart uşa; inculpatul B.M. l-a apucat de haine pe A.I. şi l-a scos în curte, 
în faŃa casei. Aici toŃi cei trei inculpaŃi i-au aplicat victimei lovituri concomitente, peste tot 
corpul, folosind parii şi furca; inculpatul A.I. îl lovea şi cu picioarele şi îl întreba dacă mai are 
de gând să-i de foc la locuinŃă. 

InculpaŃii i-au aplicat victimei lovituri până când aceasta a rămas nemişcată pe sol; 
după aceea inculpaŃii au prins victima de picioare şi au târât-o în drum, în apropierea unei 
fântâni. Aici i-au mai aplicat o serie de lovituri, folosind aceleaşi obiecte contondente după 
care au abandonat-o retrăgându-se toŃi trei la locuinŃa inculpatului A.I., unde au consumat 
băuturi alcoolice după care, inculpaŃii A.V.-A. şi B.M. au hotărât să meargă la bufetul din sat 
pentru a cumpăra bere. La întoarcere, inculpaŃii au trecut per lângă locuinŃa părŃii vătămate A. 
C.-A. şi ascultând ce se discută înăuntru au auzit vocea victimei A.I. care afirma că se va 
răzbuna şi profera ameninŃări la adresa inculpaŃilor. 

Atunci inculpatul A.V.-A. l-a sunat pe tatăl său, i-a spus ce a auzit şi l-a chemat pentru 
a-i mai aplica o bătaie victimei. Inculpatul A.I. şi-a luat furca şi s-a îndreptat spre locuinŃa 
părŃii vătămate A.C.-A. unde îl aşteptau fiul său A.V.-A. şi inculpatul B.M. Deşi era noaptea 
târziu, cei trei inculpaŃi au pătruns fără drept în curtea şi apoi în locuinŃa părŃii vătămate, 
căutând victima care se afla pe un pat, sub plapumă. 

Cu toate că victima nu a proferat nici o ameninŃate şi nu s-a putut opune, inculpatul 
B.M. l-a scos cu forŃa în curte unde cei trei inculpaŃi i-au aplicat lovituri concomitente de 
mare intensitate peste tot corpul în acest context, inculpatul A.I. a călcat victima cu piciorul, 
pe gât. 

Victima a început să se târască pentru a scăpa de agresori, însă a fost urmărită de 
inculpaŃii Andrei Vasile Adrian şi B.M., care au continuat să-i aplice lovituri cu parii până 
când inculpatul A.I. le-a cerut să se oprească. 

În disperarea care îl cuprinsese şi pentru a scăpa de agresori, victima a fugit în curtea 
familiei B.G. şi P.; pentru a-i determina să iasă din casă victima a spart geamul de la uşa 
locuinŃei acestora şi i-a rugat să nu-l scoată afară din curte. 

Între timp, în curtea părŃii vătămate B.G. au intrat inculpaŃii A.V.-A. şi B.M. care s-au 
repezit asupra victimei A.I.uŃ şi îi cereau lui B.G. să scoată victima în drum. 

Partea vătămată B.G. le-a cerut celor doi inculpaŃi să părăsească curtea şi să nu facă 
scandal pe proprietatea sa; totodată, acesta a ajutat victima A.I. să sară gardul în curte la 
familia Z.C. pentru a se apropia de casa părintească şi a scăpa de agresori. 

Datorită zgomotului produs, martorul Z.C. s-a trezit din somn şi faŃă de ora înaintată 
care era, aproximativ 24,00 a scos victima în stradă. Atunci inculpatul A.V.-A. a început să-i 
aplice victimei lovituri peste corp cu parul, iar după ce a căzut a continuat să-l lovească cu 
picioarele în abdomen. Tatăl său, inculpatul A.I. lovea victima cu furca, în zona spatelui şi cu 



picioarele în cap. A intervenit martora Z.E., soŃia lui Z.C. care le-a cerut inculpaŃilor să 
înceteze agresiunea. 

Martorul Z.C. ajutat de inculpatul B.M. care, în această ultimă fază a conflictului nu a 
mai aplicat lovituri victimei au transportat pe A.I. la domiciliul tatălui său, unde a decedat 
până dimineaŃa. 

Că aşa s-au petrecut lucrurile rezultă din declaraŃiile constante ale părŃilor vătămate A. 
C.-A. şi B.G., cărora inculpaŃii le-au violat domiciliile, pe timp de noapte şi împreună, 
declaraŃii ce se coroborează cu cele ale martorilor B.F., B.P., Z.C.  şi Z.E.,  care au perceput în 
mod nemijlocit derularea evenimentelor. 

FaŃă de această situaŃie de fapt, curtea de apel a constatat că prima instanŃă a făcut o 
justă încadrare în drept a faptelor comise de fiecare din cei trei inculpaŃi şi a respins în mod 
corect şi legal cererea inculpaŃilor de a se dispune schimbarea încadrării juridice a situaŃiei de 
fapt, din infracŃiunea de omor deosebit de grav, în infracŃiunea de loviri sau vătămări 
cauzatoare de moarte. 

Prima instanŃă a motivat corect respingerea acestei cereri, motivare pe care curtea a 
completat-o şi cu următoarele argumente: deosebirea dintre infracŃiunea de omor calificat sau 
deosebit de grav şi cea de lovituri cauzatoare de moarte constă în latura subiectivă. 

În cazul primei infracŃiuni, inculpatul acŃionează cu intenŃia de a ucide; în cazul celei 
din urmă el acŃionează cu intenŃia de a lovi victima, iar decesul se produce din culpă. La 
stabilirea intenŃiei cu care a acŃionat inculpatul instanŃa trebuie să evalueze toate împrejurările 
de fapt ce caracterizează latura subiectivă. 

Totodată, trebuie avute în vedere multitudinea leziunilor constatate pe corpul victimei, 
întinderea acestora, profunzimea rănilor cauzate, localizarea zonelor vizate prin aplicarea 
loviturilor, aspecte ce dovedesc, în cauza de faŃă intenŃia inculpaŃilor de a suprima viaŃa 
victimei şi nu aceea de a-i aplica lovituri. 

Dacă mai avem în vedere obiectele vulnerante folosite de inculpaŃi – o furcă şi doi pari 
din lemn – precum şi zonele vizate prin aplicarea loviturilor – capul, abdomenul, picioarele 
victimei – şi perseverenŃa infracŃională dovedită pe parcursul a mai multor ore din noapte 
când au căutat, urmărit şi lovit în mod repetat, cu ferocitate victima, care era un vecin de-al 
lor, putem concluziona că este realizată latura subiectivă a infracŃiunii de omor deosebit de 
grav şi nu cea a infracŃiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 

Sub acest aspect, critica formulată de cei trei inculpaŃi apelanŃi vizând greşita 
încadrare juridică a faptei pentru care a fost condamnat este neîntemeiată. 

Nici solicitarea inculpaŃilor de a fi reŃinută în favoarea lor circumstanŃa atenuantă a 
provocării prev. de art. 73 lit. „b” C.pen. nu este justificată. 

Pentru reŃinerea provocării drept circumstanŃă atenuantă se cere îndeplinirea 
cumulativă a trei condiŃii şi anume:infracŃiunea să fi fost comisă sub stăpânirea unei puternice 
tulburări sau emoŃii; această stare sufletească să fi fost determinată de o provocare din partea 
victimei, iar provocarea să se fi produs prin violenŃă ori printr-o atingere gravă a demnităŃii 
persoanei sau printr-o altă acŃiune ilicită gravă, condiŃii neîndeplinite în prezenta cauză. 

Faptul că între victima şi familia inculpaŃilor A. era o stare de duşmănie mai veche 
care i-a determinat să pregătească, la momentul oportun o acŃiune violentă împotriva victimei 
dovedeşte dorinŃa acestora de răzbunare, aspect ce nu echivalează cu comiterea faptei în 
condiŃii de provocare. 

Solicitarea inculpatului B.M. de a se dispune achitarea sa pe motivul că ar fi comis 
faptele în stare de legitimă apărare este neîntemeiată. 

Aşa cum s-a motivat anterior, în favoarea inculpatului nu poate fi reŃinută nici 
circumstanŃa atenuantă a provocării, iar condiŃiile legitimei apărări nu sunt îndeplinite. 

Această cauză care înlătură caracterul penal al faptei – legitima apărare, prev. de art. 
44 C.pen. – cere ca atacul material, direct şi injust să fie actual şi iminent, acesta să fi pus în 
pericol grav persoana celui atacat, iar apărarea să fi fost necesară pentru înlăturarea 
pericolului. 

În cauza de faŃă nu s-a dovedit că victima ar fi atacat în seara respectivă pe vreunul 
dintre inculpaŃi în momentele premergătoare agresiunii acestora. 



InculpaŃii au mai susŃinut prin motivele de apel că în mod greşit prima instanŃă a 
reŃinut în sarcina lor agravanta specială prevăzută de art. 176 lit. a) C.pen. – omor săvârşit 
prin cruzimi – şi au solicitat înlăturarea acesteia. 

Din raportul de necropsie a rezultat că victima A.I. a prezentat un politraumatism 
cranian, plagă epicraniană, infiltrate hemoragice epicraniene, hemoragie subarahnoidiană, 
traumatism abdominal, plagă hepatică superficială, multiple plăgi, echimoze, excoriaŃii 
corporale care i-au produs un şoc traumatico-hemoragic cu consecinŃa morŃii violente. 

Din probele administrate a rezultat că cei trei inculpaŃi au lovit în mod repetat şi 
concomitent, cu mare intensitate şi în patru reprize corpul victimei A.I., chiar şi după ce 
acesta era căzut la pământ, folosind pari, o furcă şi picioarele, producându-i suferinŃe grele şi 
prelungite, iar ferocitatea cu care a acŃionat a inspirat oroare şi groază celor care au luat 
cunoştinŃă de împrejurările în care a murit victima. 

Toate aceste împrejurări de fapt au justificat reŃinerea agravantei speciale prevăzute de 
textul incriminator al art. 176 lit. a) C.pen. 

Au mai solicitat cei trei inculpaŃi, ca subsidiar, reducerea cuantumului pedepselor 
aplicate. Cererea inculpaŃilor este neîntemeiată, întrucât prima instanŃă a făcut o judicioasă 
individualizare a pedepselor aplicate, Ńinând cont de toate criteriile prev. de art. 72 C.pen., de 
contribuŃia pe care a avut-o fiecare dintre inculpaŃi la săvârşirea faptelor, de poziŃia 
procesuală, de conŃinutul caracterizărilor făcute de vecini şi de autorităŃile locale, de 
antecedentele penale, dar şi de urmarea produsă. 



III. SecŃia de contencios administrativ şi fiscal 
 

1. Legea nr. 213/1998. Regimul juridic al bunurilor aparŃinând 
domeniului privat al unei unităŃi administrativ-teritoriale. 
CondiŃiile în care pot fi evocate pretinse neregularităŃi cu privire 
la contractul de vânzare-cumpărare încheiat şi modul de 
manifestare a voinŃei autorităŃii contractante  

Cererea de constatare a nulităŃii absolute a unui contract de vânzare-
cumpărare, încheiat în formă autentică, nu poate fi admisă, dacă ea a fost 
formulată pe calea incidentală a unei cereri reconvenŃionale, de către 
apărătorul ales al autorităŃii publice care a avut calitatea de vânzător, fără 
ca respectiva autoritate publică să îşi fi manifestat voinŃa de a obŃine 
desfiinŃarea contractului şi repunerea părŃilor în situaŃia anterioară, în 
condiŃiile în care de la data perfectării contractului au trecut mai mult de 
şase ani, iar dreptul de proprietate al cumpărătorului asupra unui teren 
neconstruit, cu destinaŃie agricolă, a fost recunoscut în mod explicit printr-
un al doilea contract de vânzare-cumpărare, vizând un rest din vechea 
proprietate şi prin hotărâri prin care consiliul local a stabilit regimul 
proprietăŃii fondului învecinat, ce a făcut parte din proprietatea iniŃială. 

Decizia civilă nr. 386/C.A. din 15 aprilie 2011  

Prin sentinŃa nr. 1110/CA/ din 3 decembrie 2010, Tribunalul Iaşi a respins, ca 
neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanŃii D.I. şi D.M., în 
contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al comunei Lungani, admiŃând, în parte, cererea 
reconvenŃională formulată de pârâtul-reclamant Consiliul Local al comunei Lungani, în 
contradictoriu cu reclamanŃii-pârâŃi D.I. şi D.M., în sensul constatării nulităŃii absolute 
parŃiale a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părŃi, autentificat sub 
nr.1351/01.06.2004, la Biroul notarului public, pentru suprafaŃa de 268 mp. teren, şi a 
obligării reclamanŃilor-pâraŃi la plata sumei de 1131,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, 
prin reducerea onorariului de avocat de la 2480 lei la 1000 lei.  

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că, în ceea ce priveşte cererea de 
chemare în judecată, aceasta este neîntemeiată, considerând HCL nr. 27/2010 ca fiind legală, 
întrucât reclamanŃilor nu li s-a recunoscut un drept legal de preempŃiune la vânzarea 
suprafeŃei de teren aparŃinând consiliului local, prin Legea nr.85/1992, în condiŃiile în care 
art.10 din Legea nr.85/1992 stabileşte că ceea ce se poate vinde este doar suprafaŃa aferentă 
construcŃiei, care în cauza de faŃa este de 347 mp. teren, iar prin actul autentic de vânzare-
cumpărare se menŃionează în mod expres suprafaŃa ce a făcut obiectul vânzării şi nu doar 
limitele terenului. 

În ceea ce priveşte problema suprapunerii de amplasament, între terenul dobândit de 
reclamanŃi, în baza contractului autentificat sub nr. 1351 din 1 iunie 2004, şi terenul scos la 
vânzare de pârât, conform hotărârii contestate, prima instanŃă a apreciat că apărarea 
reclamanŃilor este nefondată, întrucât, la data întocmirii documentaŃiei de carte funciară, 
pentru suprafaŃa de 285 mp., aflată în litigiu, s-a avut în vedere şi suprafaŃa de teren deŃinută 
în proprietate de către reclamanŃi, conform schiŃei imobilului, întocmită la data încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare şi că inexistenŃa unei suprapuneri de amplasament nu 
poate atrage după sine nelegalitatea hotărârii adoptată de pârât, considerente pentru care 
acŃiunea principală a fost respinsă. 

Cât priveşte cererea reconvenŃională, prima instanŃă, raportându-se la prevederile 
art.10 din Legea nr.85/1992, coroborat cu art.36 din Legea nr.18/1991, a reŃinut că 
reclamanŃii-pârâŃi aveau dreptul la constituirea dreptului de proprietate doar în ceea ce 
priveşte suprafaŃa de teren aferentă construcŃiei ce a făcut obiectul vânzării, care, potrivii 



documentaŃiei aferentă contractului de închiriere nr. 32/1984, încheiat de părŃile în litigiu, este 
de 347 mp., şi că doar pentru această suprafaŃă de teren reclamanŃii aveau dreptul la 
reconstituirea proprietăŃii. 

ReŃinând că, contrar regulilor impuse de Legea nr.18/1991, reclamanŃii au cumpărat, 
în baza contractului nr.1351/1.06.2004, suprafaŃa de 615 mp. teren, în loc de 347 mp. teren, în 
condiŃiile în care pârâtul nu a hotărât vânzarea şi a suprafeŃei de teren, ci doar a construcŃiei, 
conform hotărârii nr. 14 din 28.04.2004, prima instanŃă a considerat că menŃionatul contract 
de vânzare-cumpărare este lovit de nulitate absolută parŃială, în ceea ce priveşte suprafaŃa de 
268 mp.(615 mp. - 347 mp), teren în raport de care s-a apreciat că reclamanŃii nu aveau temei 
legal pentru a dobândi un drept de proprietate; considerente pentru care s-a dispus anularea 
doar în parte a contractului contestat de pârât, motivul de nulitate absolută constituindu-1 
încălcarea procedurii de constituire a dreptului de proprietate în raport cu prevederile art.10 
din Legea nr.85/1992, coroborat cu art.36 din Legea nr. 18/1991, şi lipsa unei hotărâri a 
consiliului local de vânzare a suprafeŃei de 615 mp. teren; nereŃinându-se ca operantă 
susŃinerea că pârâtul-reclamant îşi invocă propria culpă, ori că încălcarea dispoziŃiilor legale 
incidente, la data încheierii contractului, nu puteau justifica anularea acestuia. 

Având în vedere prevederile art.274 alin.3 Cod procedură civilă, prima instanŃă a 
dispus totodată reducerea onorariului plătit avocatului pârâtului - reclamant, de la suma de 
2.480 lei la suma de 1000 lei, Ńinând cont de munca prestată şi de complexitatea cauzei. 

Împotriva acestei sentinŃe au introdus recurs reclamanŃii D.I. şi D.M., precum şi 
pârâtul Consiliul Local Lungani. 

ReclamanŃii au criticat hotărârea primei instanŃe pe motiv că a ignorat faptul că în 
interiorul curŃii ce li s-a vândut se află o suprafaŃă de 285 mp., care abia în anul 2009 a fost 
inclusă în domeniul privat al comunei, şi că nu există nici o motivare pentru amplasarea 
acestei parcele chiar în faŃa casei lor, împiedicându-li-se accesul la stradă, apreciindu-se că, 
chiar şi în lipsa unui drept de preemŃiune, li se putea recunoaşte dreptul de a cumpăra terenul 
în cauză, în mod direct, fără licitaŃie publică, invocând în acest sens necesitatea aplicării 
aceluiaşi tratament juridic. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenŃională, reclamanŃii – recurenŃi susŃin că nu s-a 
avut în vedere faptul că terenul ce li s-a vândut era un teren împrejmuit, că acesta făcea corp 
comun cu unitatea locativă înstrăinată, în mod legal, şi că nu există nici o modalitate reală şi 
legală de separare a suprafeŃei de 347 mp. de restul suprafeŃei împrejmuite şi nicio posibilitate 
de delimitare în teren a celor două suprafeŃe. 

Consiliul Local al comunei Lungani, prin recursul ce a formulat, a criticat hotărârea 
primei instanŃei pe motiv că, în raport de prevederile art.132 alin.2 din Statul profesiei de 
avocat, instanŃa de fond nu era îndreptăŃită să reducă, prin apreciere, cuantumul onorariului 
stabilit prin negociere cu clientul său, în condiŃiile în care cazul a fost de o complexitate 
ridicată, cu atât mai mult cu cât Consiliul Local a câştigat în tot procesul cu reclamanŃii-pârâŃi. 

Intimatul - recurent, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului promovat de 
reclamanŃii-pâraŃi, apreciind că în mod justificat s-a reŃinut că vânzarea prin licitaŃie publică 
era singura modalitate de înstrăinare a bunurilor ce aparŃin domeniului public şi că Legea nr. 
85/1992 nu permite vânzarea altor suprafeŃe de teren decât cele aferente construcŃiilor; 
susŃinându-se că "doar printr-un abuz reclamanŃii au ajuns să stăpânească o suprafaŃă de teren 
mai mare decât terenul aferent locuinŃei, prin mutarea gardului, în detrimentul curŃii 
Dispensarului medical învecinat, aflat şi el în proprietatea comunei Lungani”. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile Curtea reŃine că în satul Lungani a fost edificat la o dată 
neprecizată un imobil, ce a primit destinaŃia de dispensar medical uman, compus din şapte 
încăperi, în suprafaŃă de peste 150 mp, că, în urma construirii unei noi unităŃi de asistenŃă 
medicală, parte din vechea construcŃie a fost dezafectată, fiind închiriată lui D.I., în baza 
contractului ce a fost înregistrat sub nr. 32 din 09.01.1984, celui în cauză fiindu-i dată în 
folosinŃă o suprafaŃă locuibilă de "63 mp., conform fişei de calcul anexă la contract; contract 
ce a fost reînnoit la data de 1 mai 1999; din fişa de calcul anexă la acest din urmă contract 
rezultând că D.I. a primit în folosinŃă o suprafaŃă locuibilă şi dependinŃe însumând 122,10 mp. 



precum şi o curte şi grădină în suprafaŃă de 347 mp. 
La data expirării contractului menŃionat, prin cererea înregistrată la Primăria Lungani 

la data de 25 martie 2004, D.I. a solicitat, conform Legii nr.85/1992, "aprobarea de către 
consiliul local Lungani a vânzării acestui spaŃiu şi a terenului aferent construcŃiei"; cerere ce a 
fost soluŃionată de autoritatea deliberativă a comunei Lungani prin hotărârea nr. 14 din 28 
aprilie 2004, în sensul că, prin art. l al menŃionatului act administrativ, s-a aprobat "Vânzarea 
în parte a construcŃiei, fost dispensar uman, ce a fost închiriată de numitul Donisă Iulian". 

Urmare acestei aprobări, Consiliul Local Lungani, reprezentat de primarul comunei, în 
calitate de vânzător, şi D.I., în calitate de cumpărător, au încheiat contractul de vânzare-
cumpărare nr.1333/24.05.2004, ce a fost autentificat prin încheierea notarială nr. 1351 din 1 
iunie 2004, act prin care s-a convenit vânzarea-cumpărarea "suprafeŃei de 138,87 mp. din 
construcŃia "Fost Dispensar Uman" şi suprafaŃa de 615 mp. teren aferent construcŃiei, conform 
schiŃei construcŃiei şi terenului, anexate, pentru suma totală de 75.100.000 lei, din care 
construcŃia 60.200.000 lei şi terenul 14.900.000 lei, sumă ce a fost achitată de cumpărător cu 
chitanŃa nr.2265 din 24 mai 2004. 

Ulterior perfectării acestui contract, Consiliul Local Lungani, reprezentat de primar, în 
calitate de vânzător şi D.I., în calitate de cumpărător, au încheiat un al doilea contract de 
vânzare-cumpărare, ce a fost autentificat prin încheierea notarială nr.1254 din 13 mai 2009, 
act prin care a o fost vândută "o încăpere de 18,13 mp. şi o magazie de 8,27 mp”, învecinată 
cu Clădire Dispensar Uman Lungani, imobil amplasat pe terenul în suprafaŃă de 615 mp. 
tarlaua 18, parcela Cc-564/l". 

PărŃile contractante au acceptat cu această ocazie ca, în cuprinsul convenŃiei lor, să se 
menŃioneze că "Imobilul ce se înstrăinează este parte componentă a clădirii proprietatea 
cumpărătorului D.I., imobil amplasat pe terenul în suprafaŃa de 615 mp., tarlaua 18, parcela 
Cc-564/1, aflat în proprietate cumpărătorului D.I., conform contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr . 1351/01.06.2004 de Biroul notarului public -Târgu. Frumos” şi că 
"Vânzarea se face în baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit. B din Lege. nr.215/2001, 
a prevederilor art. l alin. l, art.10 alin. l, 2 şi 3 din Legea nr.85/1992, a prevederilor O.U.G. 
nr.40/1999 şi a Deciziei Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie nr.5/2008, şi a fost aprobată prin 
Hotărârea nr. 5 a Consiliului Local al comunei Lungani şi face parte din domeniul privat, al 
Consiliului Local Lungani, conform inventarului publicat în Monitorul Oficial la anexa 
nr.44/16.05.2002, inventar completat cu Hotărârea nr.32 din data de 25.03.2009 şi a 
adeverinŃei nr. 2584/09.03.2009". 

Se mai reŃine că, prin H.C.L. nr.3 din 26.01.2010, Consiliul Local al comunei Lungani 
a aprobat şi şi-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei, 
prevăzute în anexa la menŃionata hotărâre, bunuri printre care figurează şi "Teren intravilan 
Lungani cabinet medical suprafaŃa 285 mp", imobil intabulat în cartea funciară UAT Lungani 
în baza încheierii nr. 1126 din 16 februarie 2010 a Biroului de Cadastru Paşcani. 

După aprobarea acestui nou inventar, Consiliul Local Lungani, prin hotărârea nr. 27 
din 30 martie 2010 a aprobat scoaterea la vânzare, prin licitaŃie publică, a terenului în 
suprafaŃa de 285 mp, situat în satul Lungani (Tarlaua 18 - Parcela 564/2), aflat în domeniul 
privat al comunei Lungani având în vedere că, astfel cum rezultă din referatul Comisiei 
economice, întocmit la data de 25.02.2010, prin cererile înregistrate sub nr. 436l din 17 iulie 
2009 şi respectiv sub nr. 6133 din 3 septembrie 2009, V.G.-J. şi D.I. au solicitant "cumpărarea 
suprafeŃei de teren de 285 mp. situată la limita proprietăŃilor lor din comuna Lungani" aceeaşi 
situaŃie de fapt fiind reŃinută şi în nota de fundamentare, întocmită de primarul comunei, ce a 
fost înregistrată sub nr. 1225 din 23 februarie 2010, în cuprinsul căreia se menŃionează că : 
"D-na V.G.-J., în calitate de administrator al SC Cabinet Medicină dr. V.G.-J. SRL are 
cumpărată suprafaŃa de teren de 1148 mp. (contractul de vânzare-cumpărare nr . 
1071/02.05.2007, proprietate vecină cu terenul în suprafaŃă de 285 mp. intabulat la art.60029 
UAT Lungani ca proprietate a Comunei Lungani" şi că "D.I. are cumpărată suprafaŃa de teren 
de 615 mp, (contract de vânzare-cumpărare din data de 24.05.2004 încheiat cu Consiliul 
Local Lungani) neintabulată, proprietate vecină cu terenul în suprafaŃă de 285 mp. intabulat ca 
proprietate a Comunei Lungani". 



În raport de această situaŃie de fapt, Curtea a constatat că imobilul în litigiu (fost 
dispensar uman), ce făcea parte din patrimoniul unităŃii administrativ-teritoriale," avea în anul 
2004 atât destinaŃia de locuinŃă, cât şi de spaŃiu cu altă destinaŃie, respectiv aceea de "magazie 
dispensar şi bibliotecă" şi ca întreaga construcŃie se află amplasată pe un teren ce a fost iniŃial 
afectat unităŃii de asistenŃă medicală; în prezent vechea clădire învecinându-se cu noua clădire 
a dispensarului uman, fapt ce face ca şi terenul cumpărat de V.G.-J. să se învecineze cu 
suprafaŃa de teren de 0,l5 mp. Cumpărată de D.I. în baza contractului perfectat la data de 24 
mai 2004. 

Dată fiind destinaŃia multiplă a imobilului, fost dispensar uman şi configuraŃia şi 
destinaŃia terenului pe care construcŃia este amplasată, Curtea a considerat că, pentru 
aprecierea voinŃei părŃilor contractante şi a caracterului actului juridic încheiat de cei aflaŃi în 
litigiu trebuia să se Ńină seama atât de dispoziŃiile Legii nr.85/1992 cât şi de faptul că terenul 
vândut (6l5 mp.) avea, cel puŃin în parte, un alt regim juridic decât cel la care face referire 
art.10 din menŃionata lege, şi că dispoziŃiile art.l9 din Legea privind vânzarea de locuinŃe şi 
spaŃii cu altă destinaŃie construite din fondurile statului nu pot fi aplicate şi altor situaŃii decât 
cele vizate de legiuitor, respectiv cea legată în mod strict contractul de vânzare a locuinŃei şi a 
terenului ocupat de aceasta. 

Faptul că pârâtul – reclamant a acceptat ca, odată cu vânzarea locuinŃei către chiriaş, 
să înstrăineze şi o suprafaŃă de 6l5 mp. teren construit şi neconstruit, încheind un singur 
contract, rezultă fără echivoc atât din conŃinutul contractului autentificat sub nr.1254 din 13 
mai 2009, cât şi din întreaga documentaŃie pe care Consiliul Local Lungani a examinat-o şi a 
aprobat-o, cu ocazia adoptării hotărârilor nr.5 din 28.01.2009 nr.3 din 26 ianuarie 2010 şi nr. 
27 din 30 martie 2010, reconfirmându-se astfel ca legală vânzarea iniŃială, singura 
neînŃelegere referindu-se doar la suprafaŃa de 285 mp teren pe care Consiliul l-a inclus în 
domeniul privat al comunei Lungani. 

În această ordine de idei, Curtea a constatat că, din nici unul din înscrisurile aflate la 
dosar, nu rezultă, direct sau indirect, că pârâtul-reclamant Consiliul Local al comunei 
Lungani, organizat ca autoritate deliberativă a unităŃii administrativ-teritoriale Comuna 
Lungani, singura căreia art.21 alin. l din Legea nr.215/2001 îi recunoaşte statutul de persoană 
juridică, de drept public, titulară a drepturilor şi obligaŃiilor ce decurg din contractul în care 
acesta este parte, şi-a manifestat vreodată voinŃa, exprimata, în condiŃiile art.45 din acelaşi act 
normativ, de a cere desfiinŃarea, în tot sau în parte, a contractului încheiat cu D.I., la data de 1 
iunie 2004, în formă autentică, în partea referitoare la vânzarea suprafeŃei de 615 mp, teren, şi 
repunerea părŃilor în situaŃia anterioară; atât întâmpinarea depusă la termenul din 8 octombrie 
2010, cât şi cererea reconvenŃională fiind semnate doar de avocat, fără să se facă dovada 
existenŃei unui mandat expres în ceea ce priveşte introducerea cererii de "constatarea nulităŃii 
absolute parŃiale a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1351 din 1.06.2004 - 
cu privire la suprafaŃa de 615 mp. evidenŃiată în acest contract". 

În atare condiŃii, Curtea a apreciat că prima instanŃă nu trebuia să dea eficienŃă unei 
cereri care nici măcar nu a fost semnată de către cel care se pretinde că a formulat-o, respectiv 
de către Consiliul Local Lungani, cerere care, în fapt nu reprezintă decât o reacŃie sau mijloc 
de apărare la acŃiunea promovata de reclamanŃii – pârâŃi, fără să se fi dovedit că a existat o 
voinŃă fermă, clară şi irevocabila a consiliului, în întregul său, de a obŃine desfiinŃarea 
contractului de vânzare-cumpărare ce a fost autentificat prin încheierea nr.1351 din 1 iunie 
2004 şi repunerea părŃilor în situaŃia anterioară ce ar fi presupus restituirea de către vânzător a 
preŃului încasat de la D.I. şi respectiv restituirea de către acesta din urmă a terenului 
neconstruit, ce a făcut obiectul înstrăinării. 

Curtea a apreciat de asemenea că, în ceea ce priveşte aprecierea semnificaŃiei şi a 
limitelor aprobării date de Consiliul Local Lungani, prin hotărârea nr. 14 din 28 aprilie 2004, 
prima instanŃă nu a Ńinut cont de faptul că prevederea de la art. l a avut în vedere că la acea 
dată, doar parte din construcŃia fostului dispensar uman era închiriată lui D.I., că vânzătorul a 
avut cunoştinŃă de faptul ca respectivul chiriaş solicita, şi vânzarea terenului,aferent 
gospodăriei înstrăinate, cu care alcătuia un tot, încă din momentul perfectării contractului 
încheiat 1a data de 1 mai 1999, şi că bunurile ce făceau parte din domeniul privat al unităŃii 



administrativ - teritoriale aveau, la acea dată, un regim juridic oarecum diferit de regimul 
juridic al locuinŃelor, astfel cum a fost el stabilit prin Legea nr. 85/1992. 

Ori, prin raportare la manifestările ulterioare de voinŃă ale vânzătorului materializate 
în contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1254 din 13 mai 2009 şi la hotărârile 
nr.3 din 26 ianuarie 2010 şi nr.27 din 30 martie 2010, adoptate de Consiliul Local Lungani, 
Curtea constata că pârâtul-reclamant nu a pus niciodată la îndoială valabilitatea actului de 
vânzare-cumpărare încheiat cu D.I., recunoscându-i acestuia, în mod constant şi explicit, 
calitatea de proprietar al suprafeŃei de 615 mp. teren, situată în tarlaua 18, parcela Cc-564/l. 

Curtea a considerat că din moment ce despre partea din imobil, vândută la data de 13 
mai 2009, compusă dintr-o "încăpere de 18,13 mp. şi o magazie de 8,27 mp" se menŃionează 
că aparŃinea domeniului privat al Comunei Lungani, nu există nici o raŃiune, şi cu atât mai 
puŃin un act administrativ emis în regim de putere publică, pentru că terenul în suprafaŃă de 
615 mp, înstrăinat, să fi inclus în alta categorie juridică decât aceea de bun aparŃinând 
domeniului privat al unităŃii administrativ-teritoriale respective, în condiŃiile în care terenul 
intravilan în suprafaŃă de 285 mp. aferent cabinetului medical, a fost inventariat, prin H.C.L. 
nr. 3/26.0l.2010, ca făcând parte din "domeniul privat al comunei Lungani". 

Ori, dată fiind această succesiune de acte şi fapte administrative, Curtea a apreciat că 
prima instanŃă era obligată, dând eficienŃă voinŃei reale a porŃilor şi mai puŃin argumentelor 
aduse de apărătorul ales^în cuprinsul cererii reconvenŃionale, să constate ca contractul 
încheiat la data de 1 iunie 2004 avea ca obiect două bunuri imobile distincte, supuse unor 
regimuri juridice diferite, şi că nu se putea face aplicaŃiunea dispoziŃiilor art.19 din Legea 
nr.85/1992 în ceea ce priveşte suprafaŃa de teren înstrăinată, alta decât cea ocupată de locuinŃa 
vândută, bun imobil care era supus unui cu totul alt regim juridic; caracterul sumar al 
înŃelegerii părŃilor neputând constitui un motiv temeinic, care să justifice cererea de 
constatarea nulităŃii absolute a contractului, în această parte. 

Din această perspectivă, Curtea a constatat că terenul neconstruit, în suprafaŃă de 6l5 
mp., inclus de părŃile din contractul de închiriere perfectat la data de 1 mai 1999, în categoria 
"curte şi grădină", aparŃinând domeniului privat al Comunei Lungani, asemeni suprafeŃei de 
285 mp., aflată în litigiu, era supus regimului juridic consacrat de Legea nr.213/1998 şi Legea 
nr.54/1998 (în vigoare la data perfectării contractului nr.1351/2004) şi nu prevederile Legii 
nr.85/1991. 

Cum art.5 alin.2 din Legea nr.213/1998 stabileşte că bunurile din domeniul privat al 
statului sau al unităŃilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, 
iar art. l din Legea nr.54/1998 prevedea că "Terenurile proprietate privată, indiferent de 
titularul lor, sunt şi rămân în circuitul civil, ele putând fi înstrăinate şi dobândite cu 
respectarea dispoziŃiilor din prezenta lege", Curtea a apreciat că prima instanŃă nu avea suport 
legal în a concluziona că a fost încălcată procedura de constituire a dreptului de proprietate în 
raport de prevederile art.10 din Legea nr.85/1992, coroborat cu art.36 din Legea nr.18/1991, 
atâta timp cât prin art. 4 din Legea privind circulaŃia juridică a terenurilor (în vigoare la data 
încheierii contractului) s-a stabilit că "Înstrăinarea terenurilor agricole situate în intravilan este 
liberă", singura condiŃie impusă de legiuitor şi a cărei nerespectare ar fi atras după sine 
sancŃiunea nulităŃii absolute, fiind cea înserată la art.2 alin. l din aceeaşi lege, care stabilea că 
"Terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice 
între vii, încheiate în formă autentică". 

Cum această condiŃie a fost îndeplinită, Curtea a apreciat că în mod greşit prima 
instanŃă nu a recunoscut valabilitatea contractului autentificat prin încheierea nr. 1351 din 1 
iunie 2004, ale cărui efecte vânzătorul le-a reconfirmat prin mai multe acte juridice, al căror 
iniŃiator sau parte acesta a fost, manifestări de voinŃă ce nu sunt în consonanŃă cu opinia 
redactorului cererii reconvenŃionale, opinie ce nu poate fi opusă cumpărătorului de bună 
credinŃă, atâta timp cât Consiliul Local Lungani nu şi-a manifestat, în forma şi în condiŃiile 
impuse de art.45 din Legea nr.215/2001, voinŃa de a obŃine desfiinŃarea contractelor încheiate 
cu D.I. şi repunerea părŃilor în situaŃia anterioară; în condiŃiile în care, astfel cura s-a mai 
reŃinut, vânzarea terenurilor, proprietate privată a unităŃii administrativ-teritorială era liberă 
pentru terenurile cu destinele agricolă (grădina), situate în intravilanul localităŃii. 



Constatând că, cel puŃin în parte, contractul încheiat la data de 1 iunie 2004 are 
valenŃele unui contract administrativ, în sensul dat acestui termen de art.2 alin. l lit.c) din 
Legea nr.554/2004, şi că, în atare situaŃie, prevederile art.2 din Decretul nr. l67/l958 sunt 
incompatibile cu specificul raporturilor dintre autorităŃile publice, pe de o parte, şi persoanele 
fizice sau juridice, în favoarea cărora s-a constituit un drept, pe de altă parte, Curtea a apreciat 
că demersul pârâtului – reclamant, de a cere desfiinŃarea actului juridic la care a consimŃit, în 
formă autentică, trebuia considerat ca fiind nu doar nejustificat dar şi tardiv, pretinsele 
disfuncŃionalităŃi intervenite în relaŃia dintre autoritatea deliberativă şi autoritatea executivă, 
constituite la nivelul comunei Lungani, neputând fi opuse cumpărătorului de bună credinŃă; 
nimeni neputând opune altei persoane propria culpă. 

Împrejurarea că între data perfectării contractului de vânzare de vânzare-cumpărare (l 
iunie 2004) şi data la care apărătorul ales al pârâtului a formulat cererea reconvenŃională (8 
octombrie 2010) există un interval de peste 6 ani, timp în care autorul cererii a mai încheiat un 
act juridic autentic cu reclamantul-pârât şi a adoptat cel puŃin două hotărâri, în regim de 
putere publică, prin care a recunoscut, în mod implicit, dreptul de proprietate al lui D.I. asupra 
suprafeŃei de 615 mp. teren, trebuia să constituie pentru prima instanŃă un argument hotărâtor, 
dincolo de denumirea, obiectul şi motivata respectivei cereri, pentru a reŃine că prin aceasta se 
încalcă principiul securităŃii raporturilor juridice principiu confirmat de jurisprudenŃa CurŃii 
Europene a Drepturilor Omului, care nu recunoaşte unei persoane sau autorităŃi publice 
posibilitatea de a cere anularea, fără limită de timp, a propriul act, încheiat în formă autentică, 
pe baza hotărârii ce a adoptat, fără a se înfrânge "dreptul la justiŃie", garantat de art.6 din 
ConvenŃie; cu atât mai mult cu cât, această cerere s-a făcut pe cale incidentă, fără ca să existe 
dovada că organul deliberativ a luat în discuŃie şi a aprobat demersul iniŃiat de avocatul ales, 
de a se cere desfiinŃarea contractului încheiat cu D.I. în anul 2004, precum şi repunerea 
părŃilor în situaŃia anterioară. 

Ca atare, constatând că, printr-o sumară apreciere a probelor şi printr-o greşită aplicare 
a legii, prima instanŃă a admis cererea reconvenŃională formulată de pârâtul-vânzător, Curtea, 
în temeiul art.312 Cod procedură civilă, va admite recursul introdus de reclamanŃii-pârâŃii D.I. 
şi D.M., în sensul că va modifica în parte hotărârea atacată, urmând ca cererea 
reconvenŃională formulată de pârâtul-reclamant Consiliul Local Lungani să fie respinsă, în 
întregul ei. 

În ceea ce priveşte soluŃia ce s-a dat cererii de anularea a H.C.L. nr.27 din 30 martie 
2010, adoptată de Consiliul Local Lungani, Curtea a apreciat că aceasta este temeinică şi 
legală, întrucât, pe de o parte, nici una din părŃi nu poate cere mai mult decât i s-a recunoscut 
prin actul autentic încheiat la data de 1 iunie 2004, indiferent de motivele ce s-ar invoca, iar 
pe de altă parte pentru că atâta timp cât cei 285 mp. au fost incluşi în inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul privat al comunei Lungani, iar această hotărâre continuă să producă 
efectele, nimeni şi nimic nu poate împiedica pe proprietar să-şi valorifice bunul său în modul 
în care crede el de cuviinŃă proprietarului fondului învecinat (D.I.) nefiindu-i recunoscut nici 
un drept de preemŃiune şi nici dreptul de a limita exerciŃiul dreptului de dispoziŃie recunoscut 
de art.480 Cod civil, proprietarului bunului. 

De altfel, astfel cum rezultă din nota de fundamentare întocmită de Primarul comunei 
Lungani la dalia de 23 februarie 2010 şi din referatul Comisiei economice din 25.02.2010, 
D.I. nici măcar nu a contestat vreodată dreptul de proprietate al unităŃii administrativ-
teritoriale asupra terenului în cauză, ceea ce a cerut el, prin petiŃia înregistrată la Primăria 
Lungani sub nr.6133/3.09.2009 ca şi prin prezenta cerere de chemare în judecată, fiind doar 
de a se obliga pârâtul "să emită o nouă hotărâre pentru vânzarea terenului în suprafaŃă de 285 
mp. către noi, în mod direct, fără licitaŃie publică"; solicitare lipsită de orice temei legal, în 
condiŃiile în care referire făcute cu privire la urmările ce ar decurge din înstrăinarea terenului 
către o altă persoană depăşesc sfera raportului de drept administrativ dedus judecăŃii; 
considerente pentru care această parte a hotărârii atacate va fi menŃinută. 

În ceea ce priveşte recursul promovat de pârâtul-reclamant Consiliul Local Lungani, 
ce vizează exclusiv partea de hotărâre prin care s-a dispus reducerea onorariului avocatului 
acestuia, de la suma de 2.480 lei la suma de 1.000 lei, Curtea a apreciat că în mod justificat s-



a făcut aplicaŃiunea dispoziŃiilor art.274 alin.3 Cod procedură civilă, întrucât, dincolo de 
înŃelegerea celor implicaŃi, în cauză trebuie să se Ńină seamă şi de faptul că cererea 
reconvenŃională a fost respinsă şi că cheltuielile de judecată trebuie sa fie proporŃionale cu 
măsura în care aceste cereri au fost soluŃionate în favoarea sau defavoarea părŃii care le-a 
formulat, considerente pentru care acest recurs urmează a fi respins, ca fiind nefondat. 

2. Taxă pe poluare. IncidenŃa cauzei Tatu împotriva României 

Statul Român nu are un temei legal de reŃinere a taxei pe poluare, iar persoanei 
vătămate trebuie să i se asigure protecŃia juridică eficientă conferită de 
principiile fundamentale ale liberei circulaŃii a bunurilor pe întreg spaŃiul 
UE şi a priorităŃii dreptului comunitar. Prin urmarea, aplicarea O.U.G. nr. 
50/2008 nu poate paraliza demersul reclamantului şi nici nu poate pune sub 
semnul îndoielii legalitatea şi temeinicia acŃiunii formulate de acesta.  

În astfel de situaŃii, Curtea de JustiŃie a decis că statele membre trebuie să 
ramburseze taxele colectate cu încălcarea prevederilor art. 90 din Tratat 
(actual 110 TFUE), cu respectarea principiilor ce guvernează autonomia 
procedurală şi îmbogăŃirea fără justă cauză, statele putând fi obligate 
totodată la plata unor daune. 

Decizia civilă nr. 362 din 11 aprilie 2011 

 
Prin sentinŃa civilă nr. 774/ca din 28.09.2010 a Tribunalului Iaşi, pronunŃată în dosarul 

nr. 5494/99/2010 s-a admis acŃiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul T.I. 
în contradictoriu cu pârâta DGFP - Iaşi şi AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului 
Paşcani, s-a dispus anularea deciziei de calcul a taxei de poluare emisă de către pârâta 
AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Paşcani la data de 6.01.2010 şi a Deciziei nr. 
117 din 19.03.2010 emisă de pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi şi 
a fost obligată pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Paşcani să restituie 
reclamantei suma de 1.774 lei încasată cu titlu de taxă de poluare, la care se adaugă dobânda 
legală calculată de la data încasării, respectiv de la data de 06.01.2010 şi până la data 
restituirii efective. 

Pentru a se pronunŃa astfel instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Reclamantul a achiziŃionat autoturismul pentru a cărui înmatriculare în România a 

plătit taxa pe poluare pentru autovehicule în cuantum de 1.774 lei conform chitanŃei fiscale 
seria TS6 nr. 5224572 din 06.01.2010. 

InstanŃa de fond a constatat că decizia de calcul a taxei de poluare din 06.01.2010 şi 
decizia nr. 117/19.03.2010 sunt nelegale, fiind lovite de nulitate. Reclamantul a solicitat prin 
acŃiune anularea acestor decizii, instanŃa apreciind însă că în materie de contencios 
administrativ nu se face distincŃie între nulitatea absolută şi cea relativă, actul fiind lovit de 
nulitate dacă nu este conform dispoziŃiilor legale aplicabile. 

Cu privire la legalitatea taxei, potrivit art. 1 coroborat cu art. 4 lit. a din O.U.G. nr. 
50/2008, aşa cum a fost modificată şi completată, taxa de poluare pentru autovehicule se 
constituie în venituri din care se finanŃează programe şi proiecte pentru protecŃia mediului, 
obligaŃia de plată a acestei taxe revenind cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în 
România. 

InstanŃa reŃine că articolul 25 din tratatul CE prevede „Între statele membre sunt 
interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. Această interdicŃie 
se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal”. 

Articolul 28 CE prevede: „Între statele membre sunt interzise restricŃiile cantitative la 
import, precum şi orice măsuri cu efect echivalent”. 

Art. 90 (1) din Tratatul CE stipulează: „Nici un stat membru nu aplică, direct sau 
indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele 
care se aplică, direct sau indirect, produselor naŃionale similare. De asemenea, nici un stat 



membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze 
indirect alte produse.” 

 Conform hotărârii CJE în cauza Weigel (2004), obiectivul reglementării comunitare 
este asigurarea liberei circulaŃii a mărfurilor între statele comunitare în condiŃii normale de 
concurenŃă, prin eliminarea oricărei forme de protecŃie care decurge din aplicarea de impozite 
interne discriminatorii faŃă de produsele provenind din alte state membre . 

Aşadar, rostul acestei reglementări este de a interzice discriminarea fiscală între 
produsele importate şi cele similare autohtone. În conformitate cu jurisprudenŃa constantă a 
CurŃii, statele membre pot prevedea taxarea diferenŃială a unor produse similare, cu condiŃia 
ca aceasta să se bazeze pe criterii obiective şi să nu aibă ca efect protejarea producŃiei 
naŃionale. Criteriul „primei înmatriculări” nu este o cerinŃă pe deplin obiectivă, deoarece nu 
Ńine seama de calitatea intrinsecă a maşinilor şi conduce la discriminarea maşinilor de ocazie 
provenite din alte state membre.  

Asupra încălcării art. 90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferenŃă de 
tratament s-a pronunŃat Curtea de la Luxembourg, în cauzele Comisia c. Austria prin 
hotărârea din 11.12.2008, Comisia c. Finlanda prin hotărârea din 19.03.2009 şi Maciej 
Brezezinski împotriva Dyrektor Izby Celnej w Warszawie (Polonia) prin hotărârea din 
18.01.2007. 

În cauza Comisia c. Austria, Curtea a argumentat că reglementarea naŃională, care 
condiŃionează înmatricularea vehiculelor de ocazie, importate şi înmatriculate anterior în alte 
state membre, de îndeplinirea anumitor cerinŃe tehnice privind emisiile poluante şi nivelul 
sonor, în condiŃiile în care vehiculele de ocazie care sunt deja pe piaŃa naŃională şi au aceleaşi 
caracteristici nu sunt supuse unor asemenea cerinŃe cu ocazia unei noi înmatriculări, încalcă 
norma comunitară. 

Tot astfel, în cauza Comisia c. Finlanda, Curtea a reŃinut că, în materia importurilor 
autovehiculelor de ocazie, art. 90 TCE urmăreşte să garanteze perfecta neutralitate a 
impozitelor interne în ceea ce priveşte concurenŃa dintre produsele importate şi cele care se 
află deja pe piaŃa naŃională; astfel, un sistem de taxare va putea fi considerat compatibil cu art. 
90 TCE doar dacă este stabilit astfel încât să excludă în toate cazurile posibilitatea ca 
produsele importate să fie mai aspru taxate decât produsele naŃionale şi doar dacă nu produce 
în nici un caz efecte discriminatorii. 

Deşi legiuitorul roman a invocat în nota de fundamentare a O.U.G. nr. 50/2008 
principiul potrivit căruia “poluatorul plăteşte”, în realitate nu reglementează unitar reguli care 
să se aplice tuturor “poluatorilor”, indiferent de momentul şi forma de dobândire a 
autovehiculelor poluante, ci exclude de la aplicarea taxei de poluare autovehiculele deja 
înmatriculate în România la data apariŃiei ordonanŃei; în acest mod consumatorii sunt 
direcŃionaŃi înspre autoturismele second-hand deja înmatriculate în Ńara noastră. 

Că o taxă internă impusă autoturismelor second-hand este discriminatorie în sensul art. 
90 parag.1 din Tratat s-a decis în cauza conexată Nádasdi şi Németh unde Curtea de JustiŃie a 
arătat că o taxă de înmatriculare este interzisă atâta timp cât este percepută asupra 
autoturismelor second-hand puse pentru prima dată în circulaŃie pe teritoriul unui stat membru 
şi că valoarea taxei, determinată exclusiv prin raportare la caracteristicile tehnice ale 
autovehiculului (tip motor, capacitate cilindrică) şi la clasificarea din punct de vedere al 
poluării este calculată fără a se lua în seamă deprecierea autoturismului de o asemenea 
manieră încât, atunci când se aplică autoturismelor second-hand importate din statele membre, 
aceasta excede valoarea reziduală a unor autoturisme second-hand similare care au fost deja 
înmatriculate în statul membru în care sunt importate.  

InstanŃa a constatat că, în cauză sunt aplicabile în mod direct dispoziŃiile din dreptul 
comunitar, care au prioritate faŃă de dreptul naŃional pentru următoarele argumente: 

De la 1 ian 2007, România este stat membru al Uniunii Europene. Potrivit art.148 din 
constituŃie, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, 
precum şi celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de 
dispoziŃiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare (alin 2), 
iar Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătoreasca garantează 



aducerea la îndeplinire a obligaŃiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului 2 
(alin.4). 

De altfel, prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României şi 
Bulgariei la Uniunea Europeană, statul nostru şi-a asumat obligaŃia de a respecta dispoziŃiile 
din tratatele originare ale ComunităŃii, dinainte de aderare. 

Mai mult potrivit jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene (Decizia 
în cauza Costa/Enel (1964), legea care se îndepărtează de Tratat – un izvor independent de 
drept – nu ar putea să ducă la anularea lui, dată fiind natura sa originală şi specială, fără a-l 
lipsi de caracterul lui de lege comunitară şi fără ca baza legală a ComunităŃii însăşi să fie pusă 
la îndoială. Aceeaşi decizie a definit relaŃia dintre dreptul comunitar şi dreptul naŃional al 
statelor membre arătând că dreptul comunicat este o ordine juridică independentă care are 
prioritate de aplicare chiar şi în faŃa dreptului naŃional ulterior – or, în speŃă, taxa specială 
auto a fost introdusă în legislaŃia internă prin Legea nr. 343/2006 privind Codul Fiscal. 

De asemenea, în cauza Simmenthal (1976), CJE a stabilit că judecătorul naŃional este 
obligat să aplice normele comunitare, în mod direct, dacă acesta contravin normelor interne, 
fără a solicita sau aştepta eliminarea acestora pe cale administrativă sau a unei alte proceduri 
constituŃionale. 

Analizând însă prevederile O.U.G. nr. 50/2008, se observă că acestea impun 
obligativitatea taxei pe poluare pentru autovehicule numai pentru autoturismele înmatriculate 
în celelalte state ale UE şi reînmatriculate în România, nu şi pentru cele deja înmatriculate în 
România. 

Prin aceste dispoziŃii interne sunt încălcate disp. art. 25, art. 28 şi art. 90 (1) din 
Tratatul CE, ceea ce face din dispoziŃiile O.U.G. nr. 50/2008 nişte prevederi discriminatorii şi 
nelegale. Mai mult decât atât, taxa pe poluare pentru autovehicule se prezintă ca o taxă cu 
efect echivalent, în sensul art. 25 din Tratatul CE, interzisă de normele Comunitare. Prin 
urmare această taxă este nelegală, fiind contrară dispoziŃiilor comunitare. InstanŃa nu poate 
primi apărările pârâtei în sensul că temeiul stabilirii taxei este determinat de impactul poluării 
întrucât taxa plătită de reclamant este o taxă de primă înmatriculare şi nu o taxa pe poluare, 
prin modul în care este reglementată taxa pe poluare diminuează sau este destinata sa 
diminueze introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate intr-un 
alt stat membru: comparatorii sunt orientaŃi din punct de vedere fiscal sa achiziŃioneze 
autovehicule second-hand deja înmatriculate în România.  

Prin urmare, instanŃa de fond a apreciat că O.U.G. nr. 50/2008 este contrară art. 90 din 
Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, întrucât este destinată sa diminueze 
introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate intr-un alt stat 
membru UE, precum cel pentru care s-a achitat taxa de poluare în acest litigiu (Germania), 
favorizând astfel vânzarea autoturismelor second-hand deja înmatriculate în România. Or, 
după aderarea României la UE, acest lucru nu este admisibil când produsele importate sunt 
din alte tari membre ale UE, atât timp cat norma fiscală naŃionala diminuează sau este 
susceptibila sa diminueze, chiar şi potenŃial, consumul produselor importate, influenŃând 
astfel alegerea consumatorilor (CJE, hotărârea din 7 mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa 
Co-Frutta Srl c. Amministrazione delle finanze dello Stato – în speta, taxa menita sa 
descurajeze importul de banane în Italia). 

Asupra încălcării art.90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferenŃa de 
tratament s-a pronuntat Curtea de la Luxembourg prin hotărârea din 11 august 1995, cauzele 
reunite C-367/93 la C-377/93, F. G. Roders BV s.a. c. Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen (discriminare între vinurile din Luxemburg şi vinurile din fructe provenite din alte 
state membre), sau prin hotărârea din 7 mai 1987, cauza 184/85, Comisia c. Italia (bananele 
importate în Italia şi fructele cultivate în Italia).  

Este unanim admis atât în literatura de specialitate, cât şi în practica judiciară internă 
şi cea a CJCE că art. 90 din Tratat produce efecte directe şi ca atare creează drepturi 
individuale pe care jurisdicŃiile statelor membre ale Uniunii le pot proteja. 

Judecătorul naŃional, ca prim judecător comunitar, are competenŃa atunci când dă efect 
direct dispoziŃiilor art. 90 din Tratat să aplice procedurile naŃionale de aşa manieră ca 



drepturile prevăzute de Tratat să fie deplin şi efectiv protejate.  
Pe de altă parte, obligaŃia de a aplica prioritar dreptul comunitar nu este opozabilă 

numai jurisdicŃiilor ci şi Statului însuşi şi organelor componente ale acestuia cum sunt 
bunăoară autorităŃile fiscale. Din această perspectivă, invocarea de către organul fiscal a legii 
fiscale interne în temeiul căreia s-a perceput taxa specială dovedită contrarie cu normele 
dreptului comunitar înfrânge nu numai dispoziŃiile constituŃionale precitate dar pune serioase 
semne de întrebare asupra îndeplinirii obligaŃiei de loialitate comunitară asumate de România 
ca stat membru.  

Într-o atare ipoteză revine jurisdicŃiilor să elimine această disfuncŃionalitate 
recunoscând particularilor drepturile prin aplicarea directă a Tratatului în aşa fel încât acestei 
norme să i se recunoască şi caracterul ei util.  

InstanŃa a constatat că la data declanşării litigiului de contencios fiscal erau aplicabile 
dispoziŃiile O.U.G. nr. 50/2008, cu modificările şi completările ulterioare, norme care deşi 
sunt invocate cu pregnanŃă şi prioritate de administraŃia fiscală au fost găsite ca neconforme 
cu prevederile art. 90 parag. 1 din Tratat.  

Tribunalul reŃine astfel că taxa specială ce face obiectul prezentei cauze este prevăzută 
de legislaŃia fiscală internă în vigoare după data de 1 iulie 2008 şi a fost apreciată ca fiind 
contrară normelor comunitare.  

Pentru motivele invocate, văzând în drept disp.art. 25, art. 28 şi art. 90 (1) din Tratatul 
CE şi art.148 din ConstituŃie, instanŃa de fond a admis acŃiunea formulată de reclamantul T.I. 
şi a dispus anularea deciziei de calcul a taxei de poluare din 06.01.08.2010 şi a deciziei nr. 
117 din 19.03.2010 emise pe numele reclamantului obligând pârâta AdministraŃia FinanŃelor 
Publice a Municipiului Paşcani la restituirea către reclamant a sumei de 1.774 lei, cu titlu de 
taxă de poluare achitată, precum şi la dobânda legală aferentă, până la data despăgubirii 
efective, prejudiciul cauzat reclamantului numai în acest fel putând fi reparat integral, astfel 
cum prevăd dispoziŃiile art. 1084 raportat la art. 1082 Cod civil, şi astfel cum a decis şi Curtea 
de JustiŃie a ComunităŃii Europene în jurisprudenŃa sa (CJCE cazul 68/79 Hans Just I/S contre 
Ministere danois des impots et accises, precum şi cauza conexată nr. C-290/05 şi C-333/05 
Akos Nadasdi şi Ilona Nemeth paragraf 61-70). 

În ce priveşte cererea reclamantului de acordare a dobânzii legale, instanŃa a constatat 
că organul fiscal datorează dobânda prevăzută de art. 124 C.pr.fisc., urmând a se dispune 
obligarea pârâŃilor la plata dobânzii aferente sumei restituite, calculată conform art. 124 
C.p.fiscală până la restituirea integrală a taxei . 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs atât pârâta DGFP-Iaşi cât şi 
pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Paşcani criticând-o pentru 
nelegalitate, invocând că prima instanŃă nu a avut în vedere dispoziŃiile legale aplicabile în 
materie, fiind incident motivul de modificare prevăzut de art.304 pct 9 şi 304indice 1 C.pr.civ. 

În motivarea recursului se arată că în sarcina reclamantului a fost impusă obligaŃia 
legală de achitare a taxei pe poluare, potrivit art.4 din O.U.G. 50/2008, raŃiunea introduceri 
taxei fiind strâns legată de măsurile necesare asigurării protecŃiei mediului, cu luarea în 
consideraŃie a legislaŃiei comunitare şi a jurisprudenŃei CJCE. Prevederile Tratatului nu sunt 
încălcate prin instituirea unei taxe pe poluare în momentul primei înmatriculări a unui vehicul 
pe teritoriul unui stat membru al UE, iar prin caracterul ei fiscal, taxa intră în regimul intern 
de impozitare, domeniul în care satele membre sunt suverane. Principiul poluatorul plăteşte 
este un principiu acceptat la nivelul Uniunii Europene, astfel că această taxă este în 
concordanŃă cu dispoziŃiile comunitare. Pe cale de consecinŃă acŃiunea este nefondată şi se 
impunea respingerea ei inclusiv în ce priveşte obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată, 
neexistând nici un temei legal pentru restituirea taxei. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de motivele de recurs invocate şi din 
oficiu, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 

În mod corect prima instanŃă a admis acŃiunea în contencios administrativ formulată 
de reclamantul T.I. în contradictoriu cu pârâta DGFP-Iaşi şi AdministraŃia FinanŃelor Publice 
a Municipiului Paşcani, a dispus anularea deciziei de calcul a taxei de poluare emisă de către 
pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Paşcani la data de 6.01.2010 şi a 



Deciziei nr. 117 din 19.03.2010 emisă de pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 
JudeŃului Iaşi şi a obligat pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Paşcani să 
restituie reclamantului suma de 1.774 lei încasată cu titlu de taxă de poluare, la care se adaugă 
dobânda legală calculată de la data încasării, respectiv de la data de 06.01.2010 şi până la data 
restituirii efective. 

SusŃinerile pârâtei în sensul că prevederile Tratatului nu sunt încălcate prin instituirea 
unei taxe pe poluare în momentul primei înmatriculări a unui vehicul pe teritoriul unui stat 
membru al UE, iar prin caracterul ei fiscal, taxa intră în regimul intern de impozitare, 
domeniul în care satele membre sunt suverane nu pot fi primite. Este adevărat că statele se 
bucură de autonomie în ce priveşte stabilirea taxelor şi impozitelor fiscale, fiind admis în 
dreptul comunitar Principiul poluatorul plăteşte , însă este necesar ca respectiva taxă să fie în 
concordanŃă cu dispoziŃiile comunitare, respectiv cu Art.110 fost 90 (1) din Tratatul CE care 
prevede „Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre 
impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, 
produselor naŃionale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor 
altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte produse.” 

Astfel în cazuri de speŃă similare Curtea de apel a reŃinut în mod constant în 
jurisprudenŃa sa că art.110 TFUE fost art. 90 (1) din Tratatul CE impune asigurarea liberei 
circulaŃii a mărfurilor pe întreg spaŃiul comunitar iar potrivit art.28 TFUE şi 30 TFUE sunt 
interzise taxele cu efect echivalent taxelor vamale ce au acelaşi efect or, prin modul în care 
este reglementată în dreptul intern taxa pe poluare, aceasta încalcă principiul fundamental al 
liberei circulaŃii a bunurilor şi creează o discriminare, fiind de natura a influenŃa decizia 
cumpărătorilor, pentru care din punct de vedere fiscal este avantajos să achiziŃioneze 
autoturisme deja înmatriculate în Ńară pentru care nu se mai percepe această taxă. Deşi statele 
membre păstrează, în materie fiscală, competenŃe extinse care le permit să adopte o mare 
varietate de măsuri, acestea trebuie totuşi să respecte interdicŃia prevăzută la articolul 
110 TFUE.  

Interpretarea pe care a dat-o în mod constant curtea a fost confirmată în prezent şi de 
hotărârea CurŃi de JustiŃie de la Luxemburg din7 aprilie 2011 dată în cauza C-402/09 Tatu 
având ca obiect o cerere de pronunŃare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul 
articolului 234 CE de Tribunalul Sibiu în care s-a statuat că „ Articolul 110 TFUE trebuie 
interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată 
autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul 
acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulaŃie, în statul 
membru menŃionat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a 
descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de 
pe piaŃa naŃională” . Potrivit unei jurisprudenŃe constante, interdicŃia prevăzută la articolul 
110 TFUE trebuie să se aplice de fiecare dată când un impozit fiscal este de natură să 
descurajeze importul de bunuri provenind din alte state membre favorizând produsele 
naŃionale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 martie 1988, Bergandi, 252/86, Rec., 
p. 1343, punctul 25, Hotărârea din 7 decembrie 1995, Ayuntamiento de Ceuta, C-45/94, Rec., 
p. I-4385, punctul 29, precum şi Hotărârea din 8 noiembrie 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten 
şi Gemeindebetriebe Frohnleiten, C-221/06, Rep., p. I-9643, punctul 40). 

Curtea de apel a arătat şi faptul că instanŃa de la Luxemburg, în aceeaşi cauză Tatu, a 
arătat că „reglementarea menŃionată (O.U.G. 50/2008) are ca efect faptul că vehiculele de 
ocazie importate şi caracterizate printr-o vechime şi o uzură importante sunt supuse, în pofida 
aplicării unei reduceri ridicate a valorii taxei pentru a Ńine seama de deprecierea lor, unei taxe 
care se poate apropia de 30 % din valoarea lor de piaŃă, în timp ce vehiculele similare puse în 
vânzare pe piaŃa naŃională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o astfel de 
sarcină fiscală. Nu se poate contesta că, în aceste condiŃii, O.U.G. nr. 50/2008 are ca efect 
descurajarea importării şi punerii în circulaŃie în România a unor vehicule de ocazie 
cumpărate în alte state membre”.  

Ca urmare a reŃinerii în mod corect a caracterului discriminatoriu al taxei pe poluare, 
tribunalul în mod just a înlăturat aplicarea dispoziŃiilor contare dreptului comunitar potrivit 



principiilor supremaŃiei şi aplicării directe a dreptului comunitar, întrucât judecătorul naŃional 
este obligat să aplice normele comunitare, în mod direct, dacă acesta contravin normelor 
interne, fără a solicita sau aştepta eliminarea acestora pe cale administrativă sau a unei alte 
proceduri constituŃionale (CJCE, cazul Simmenthal -1976).  

 Din această perspectivă, nu se poate reŃine justificat că Statul Român are un temei 
legal de reŃinere a taxei pe poluare iar persoanei vătămate trebuie să i se asigure protecŃia 
juridică eficientă conferită de principiile fundamentale ale liberei circulaŃii a bunurilor pe 
întreg spaŃiul UE şi a priorităŃii dreptului comunitar. Prin urmarea, aplicarea O.U.G. nr. 
50/2008 nu poate paraliza demersul reclamantei şi nici nu poate pune sub semnul îndoielii 
legalitatea şi temeinicia acŃiunii formulate de reclamantul T.I. conform argumentelor anterior 
expuse.  

În astfel de situaŃii Curtea de JustiŃie a decis că statele membre trebuie să asigure 
rambursarea taxelor colectate cu încălcarea prevederilor art. 90 din Tratat( actual 110 TFUE), 
cu respectarea principiilor ce guvernează autonomia procedurală şi îmbogăŃirea fără justă 
cauză. Totodată, a mai decis că în astfel de cauze pot fi plătite şi daune pentru pierderile 
suferite ( A se vedea: CJCE, cazul nr. 68/79 Hans Just I/S contre Ministère danois des impôts 
et accises precum şi cauza conexată nr. C- 290/05 şi C-333/05 Ákos Nádasdi şi Ilona Németh 
parag. 61-70).  

 FaŃă de considerente arătate mai sus, în baza art.312 C.pr.civ., apreciind că soluŃia 
primei instanŃe este legală şi temeinică, şi că aceasta a evaluat temeinic şi complet situaŃia de 
fapt dedusă judecăŃii şi a făcut o judicioasă aplicare a dispoziŃiilor şi principiilor dreptului 
comunitar în raport şi de prevederile naŃionale, curtea a respins recursul declarat de pârâtele 
DGFP - Iaşi şi AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Paşcani împotriva sentinŃei nr. 
774/C.A. din 28.09.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi. 

3. SemnificaŃia şi urmările parcurgerii căii administrative de atac 
pentru stabilirea cadrului procesual de soluŃionare a acŃiunii ce 
vizează anularea efectelor unui act administrativ-fiscal, asupra 
căruia organul investit cu soluŃionarea contestaŃiei s-a 
pronunŃat, dar care nu a fost atacat în mod explicit, prin cererea 
de chemare în judecată formulată de plătitorul taxei fiscale 

Temei legal: O.G. nr. 92/2003 

Formularea unei contestaŃii ce vizează în mod real legalitatea operaŃiunilor de 
calculare şi încasare a taxei de poluare pentru autovehicule, şi soluŃionarea 
acesteia în forma şi în condiŃiile prevăzute de Titlul IX din Codul de 
procedură fiscală, obligă instanŃa să soluŃioneze cererea de restituire a 
menŃionatei taxe din perspectiva creată prin urmarea căii administrative de 
atac, chiar şi în cazul în care persoana care a formulat cererea de chemare 
în judecată nu a solicitat, în mod explicit în faza iniŃială, verificarea 
legalităŃii actului administrativ ce a dat naştere obligaŃiei fiscale. 

Parcurgerea procedurii administrative şi finalizarea acesteia în condiŃiile 
prevăzute de Titlul IX din O.G. nr. 92/2003 obligă instanŃa să recunoască 
organului administrativ, care a soluŃionat contestaŃia, prin emiterea unei 
decizii, calitatea procesuală în cauza în care acesta a fost chemat în 
judecată, chiar dacă pentru alte motive, dezînvestirea instanŃei într-un alt 
mod decât prin dispozitivul hotărârii pronunŃate trebuind a fi considerată 
nelegală. 

Decizia civilă nr. 475/C.A. din 16 mai 2011  

Prin sentinŃa nr.804/CA din 8 octombrie 2010,Tribunalul Iaşi a admis cererea 
formulată de reclamantul A.Gh.-M., în contradictoriu cu pârâta AdministraŃia FinanŃelor 
Publice a municipiul Paşcani, pe care a obligat-o să restituie reclamantului suma de 1.890 lei, 



achitată de acesta cu titlu de taxă de poluare, să plătească dobânda legală, aplicabilă în 
condiŃiile art.124 C.pr.fisc., prin raportare la suma de restituit. 

Totodată, prin practicaua hotărârii menŃionate, prima instanŃă a admis excepŃia lipsei 
calităŃii procesuale pasive a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Iaşi, a respins acŃiunea 
formulată de reclamant, în contradictoriu cu această pârâtă, ca fiind îndreptată împotriva unei 
persoane fără calitate procesuală. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamantul a chemat în 
judecată pe pârâtă pentru ca aceasta să fie obligată să-i restituie suma de 1.890 lei, achitată cu 
titlu de taxă pe poluare, cu ocazia înmatriculării în România a unui autoturism de ocazie, 
provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene, taxă ce a fost instituită prin O.U.G. 
nr.50/2008. 

ReŃinând că, la data cumpărării autovehiculului, acesta fusese înmatriculat în 
Germania şi raportându-se la prevederile Tratatului ComunităŃii Europene şi la jurisprudenŃa 
CurŃii Europene de JustiŃie, prima instanŃă a apreciat că prevederile O.U.G. nr.50/2008 
constituie o reglementare deghizată a taxei de primă înmatriculare, instituită prin art.214 ind.1 
- 214 ind.3 C.fisc., întrucât scopul şi efectele produse de taxa de poluare sunt identice cu cele 
ale taxei pentru primă înmatriculare. 

De asemenea, având în vedere că, la data soluŃionării cauzei de faŃă, o altă instanŃă 
naŃională a constatat că dispoziŃiile art.4 din O.U.G. nr.50/2008 nu sunt compatibile cu 
prevederile comunitare, prevăzute de art.25, 28 şi 90 din Tratatul ComunităŃii Europene şi 
Ńinând cont de jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, în lumina art.148 alin.2 
din ConstituŃia României, prima instanŃă a dat efect dispoziŃiilor comunitare, obligând pârâta 
să restituie reclamantului suma achitată cu titlu de taxă de poluare, cu ocazia înmatriculării 
autovehiculului său în România. 

Prin încheierea nr.21l/CA din 10 decembrie 2010, Tribunalul Iaşi a respins cererea de 
lămurire a dispozitivului sentinŃei nr.804 din 8.10. 2010, formulată de reclamant, prin care s-a 
solicitat obligarea pârâtei la plata dobânzii legale, apreciind că în dispozitivul sentinŃei s-a 
făcut o trimitere clară la criteriile de calcul ale dobânzii legale. 

Împotriva acestei sentinŃe, au introdus recurs reclamantul A.Gh.-M. şi pârâta 
AdministraŃia FinanŃelor Publice Paşcani. 

Reclamantul a criticat hotărârea primei instanŃe pe motiv că în mod eronat s-a apreciat 
că DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Iaşi nu are calitate procesuală pasivă în cauză şi pe 
motiv că, prin modul în care a fost soluŃionată cererea de acordare de dobânzi, el a fost lipsit 
de dreptul ca acestea să fie calculate de la data plăŃii taxei, respectiv de la data de 21.10.2008. 

Pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice Paşcani, prin cererea sa de recurs, a criticat 
hotărârea primei instanŃe pe motiv că în mod eronat s-a apreciat că taxa instituită prin O.U.G 
nr. 50/2008 este contrară dreptului comunitar, ignorându-se totodată faptul că, la nivelul 
Uniunii Europene, este unanim acceptat principiul că „poluatorul plăteşte”. 

La termenul din 15.11.2010, reclamantul-recurent a invocat excepŃia de nelegalitate a 
Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.80554/9.12.2008, emisă de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice Paşcani, prin încheierea din 11 aprilie 2011, Curtea de Apel 
Iaşi respingând cererea de sesizare a Tribunalului Iaşi, în vederea soluŃionării menŃionatei 
excepŃii de nelegalitate. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, curtea de apel a reŃinut că reclamantul A.Gh.-M. a achiziŃionat 
un autoturism dintr-un stat membru al UE, ce a fost înmatriculat pentru prima oară la data de 
7.08.2007, că, pentru a-l înmatricula în România, el a solicitat AdministraŃiei FinanŃelor 
Publice Paşcani să-i calculeze taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de O.U.G. 
nr.50/2008, că, urmare acestei cereri, organul fiscal menŃionat a emis Decizia de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr.20748 din 21.10.2008, şi că, în baza acestui act 
administrativ, cu valoare de titlu de creanŃă şi înştiinŃare de plată, cel în cauză a achitat la 
Trezoreria Paşcani suma de 1.890 lei, cu acest titlu, eliberându-i-se chitanŃa nr.8191757 din 
21.10.2008. 

Curtea a mai reŃinut că A.Gh.-M. a solicitat AdministraŃiei FinanŃelor Publice Paşcani, 



prin adresa nr. 24/22.03.2010, să-i restituie taxa pe poluare auto, în cuantum de 1.890 lei, 
motivat de faptul că aceasta este una şi aceeaşi cu taxa specială, prevăzută de art.214 ind. 1 - 
214 ind.3 din Legea nr. 571/2003, că o cerere cu un conŃinut identic a fost înregistrată la 
AdministraŃia FinanŃelor Publice Iaşi, sub nr.39396 din 22.03.2010, şi că, la sesizarea 
AdministraŃiei FinanŃelor Publice Paşcani, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului 
Iaşi, prin Biroul SoluŃionare ContestaŃii; examinând contestaŃia şi Decizia de calcul al taxei pe 
poluare nr.20748/21.10.2008, depusă la dosar de organul fiscal sesizat, prin Decizia nr. 
DGc/136 din 5 mai 2010, a respins contestaŃia formulată de contribuabil, ca nedepusă în 
termen şi ca depusă de o persoană lipsită de calitate procesuală, act administrativ ce a fost 
comunicat contestatorului prin adresa nr. 8955 din 5 mai 2010. 

Urmare a refuzului de soluŃionare favorabilă a cererii menŃionate, contribuabilul a 
chemat în judecată pe AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Paşcani, la data de 26 
aprilie 2010, solicitând ca aceasta să fie obligată a returna taxa pe poluare auto, în cuantum de 
1.890 lei, încasată în mod nelegal, precum şi dobânda legală aferentă acestei sume, invocând 
faptul că legiuitorul naŃional a încălcat în mod direct dispoziŃiile tratatelor constitutive ale 
Uniunii Europene, în finalul cererii precizând că solicită ca dobânda aferentă sumei a cărei 
restituire se cerea, să fie calculata de la data plăŃii taxei, respectiv 21.10.2008. 

Pe parcursul desfăşurării procedurii contencioase, reclamantul a făcut cunoscut 
instanŃei că solicită introducerea în cauză, în calitate de pârâtă, şi a DirecŃie Generale a 
FinanŃelor Publice Iaşi, faŃă de care a realizat procedura prealabilă prin adresa 
nr.39396/22.03.2006, cerere de care prima instanŃă a luat act, prin încheierea de şedinŃă din 
data de 25 iunie 2010. 

La termenul din 8 octombrie 2010, cu ocazia dezbaterilor asupra fondului cauzei, 
prima instanŃă, luând act de afirmaŃia reprezentantei reclamantului, potrivit căreia acesta nu 
contestă decizia de calcul a taxei, ci perceperea ei şi că D.G.P.P. are calitate procesuală, şi 
constatând că, raportat la obiectul acŃiunii şi la organul care a calculat şi perceput taxa de 
poluare, acesta nu are calitate în prezenta cauză , a admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
pasive a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Iaşi, a respins acŃiunea formulată de 
reclamant, în contradictoriu cu acest pârât, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără 
calitate procesuală, dispozitivul sentinŃei nr.804/CA, pronunŃată în acea zi, referindu-se 
exclusiv la pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice Municipiului Paşcani. 

În ceea ce priveşte cererea de lămurire a dispozitivului hotărârii menŃionate, prima 
instanŃă, prin încheierea nr.211/CA din 10.12.2010, a respins-o pe motiv că, în dispozitivul 
hotărârii, s-a prevăzut în mod expres că dobânda legală se plăteşte de pârâtă în condiŃiile 
art.124 C.pr.fisc., potrivit cărora dobânda se acordă la cererea contribuabilului şi se calculează 
de la data expirării termenului de 45 zile, prevăzut de art.70 C.pr.fisc., prin raportare la data 
formulării de către reclamantă a cererii de restituire a taxei de poluare percepute nelegal de 
pârâta. 

În raport de această situaŃie de fapt şi având în vedere că, prin cererea formulată în 
temeiul art.4 din Legea nr.554/2004, reclamantul-recurent a invocat faptul că decizia de calcul 
al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.80554/09.12.2008, emisă de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice a Municipiului Paşcani, este nelegală, fiind în neconcordanŃă cu normele 
comunitare europene, curtea de apel a constatat că raportul juridic dedus judecăŃii este un 
raport de drept fiscal, în care reclamantul are statut de contribuabil, iar pârâta-recurentă apare 
ca fiind organul competent în administrarea fiscală a acestuia, că acest raport s-a născut din 
faptul calculării taxei pe poluare, la cererea reclamantului, şi respectiv din faptul încasării de 
către pârâtă a sumei stabilită ca fiind datorată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule, 
taxă ce a fost instituită prin O.U.G. nr.50/2008, şi că această taxă constituie venit la bugetul 
fondului pentru mediu, ce se gestionează de AdministraŃia Fondului pentru Mediu. 

Ca venit la bugetul fondului pentru mediu, taxa pe poluare pentru autovehicule are 
acelaşi regim juridic cu cel aplicabil impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume 
datorate bugetului general consolidat, regim juridic ce este guvernat de prevederile O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, care, astfel cum se menŃionează la art.2 alin.2 
din actul normativ citat, constituie procedura de drept comun în materie fiscală, întrucât el 



reglementează drepturile şi obligaŃiile părŃilor în raporturile juridice fiscale privind 
administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. 

Chiar dacă O.G. nr.92/2003 reglementează în mod distinct, prin art. 117, materia 
restituirilor de taxe, iar reclamantul, prin cererea de chemare în judecată, a arătat prin acŃiune 
a solicitat ca pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice Paşcani să fie obligată la returnarea taxei 
pe poluare auto, iar verbal a învederat - la termenul din 8 octombrie 2010 - că nu contestă 
decizia de calcul a taxei, ci perceperea acesteia, prima instanŃă ar fi trebuit să Ńină cont de 
faptul că cererea de restituire a taxei fiscale nu se putea disocia de verificarea legalităŃii 
actului administrativ prin care obligaŃia de plată a respectivei taxe a fost stabilită, respectiv 
Decizia de calcul al taxei nr.80554 din 9 decembrie 2008, dat fiind faptul că legiuitorul, în 
cadrul reglementării evocate, a stabilit, ca procedură unică de soluŃionare a neînŃelegerilor 
născute dintr-un raport de drept fiscal, calea contestaŃiei, ca fiind singura cale pe care cel ce se 
consideră lezat în drepturile sale trebuie să o urmeze, fie că este vorba de o contestaŃie 
îndreptată împotriva titlului de creanŃă sau împotriva altor acte administrativ-fiscale, fie că 
este vorba de o încălcare a dreptului prin lipsa actului, având în vedere că până şi procedura 
restituirii de sume trebuie .să parcurgă anumite etape, ce se finalizează tot prin emiterea unui 
act de autoritate, în condiŃiile prevăzute de Ordinul nr. 1899/2004, emis de ministrul 
finanŃelor publice. 

În atare condiŃii de reglementare, curtea de apel a apreciat că prima instanŃă era 
obligată să verifice, cu prioritate, dacă sesizarea Tribunalului Iaşi, ca instanŃă de contencios 
administrativ, s-a făcut cu respectarea cerinŃelor imperative instituite prin Titlul IX din Codul 
procedură fiscală, având în vedere că, aşa cum s-a mai menŃionat, drepturile şi obligaŃiile 
părŃilor din raporturile juridice fiscale se realizează exclusiv în cadrul prescris de menŃionatul 
cod. 

Ori, atâta timp cât reclamantul a iniŃiat procedura administrativă şi cât timp aceasta s-a 
finalizat în condiŃiile prevăzute de art. 210 şi 211 din OG nr.92/2003, dispoziŃiile art.129 
alin.5 din Codul procedură civilă, obligau pe judecătorul fondului, ca, luând act de faptul 
depunerii deciziei nr. DGc/136 din 5 mai 2010 (la termenul din 7 octombrie 2010), să pună în 
discuŃia părŃilor chestiunea semnificaŃiei şi a urmărilor asupra cererii de chemare în judecată, 
formulată de A.Gh.-M., a acestui act administrativ, raportat la dispoziŃiile art.218 alin.2 
C.pr.fisc. 

Prima instanŃă nu numai că nu a adus în discuŃie această chestiune esenŃială pentru 
verificarea condiŃiilor de sesizare a tribunalului, dar într-o manieră neprocedurală, prin 
practicaua hotărârii, s-a dezînvestit de soluŃionarea cererii îndreptate împotriva organului 
fiscal arătat la art. 209 alin.1 lit.a) din O.G. nr.92/2003 nu prin dispozitiv, astfel cum impun 
cerinŃele art.26l alin.1 pct.6 din Codul de procedură civilă, ci prin prima parte a hotărârii prin 
care se relatează ce s-a petrecut în instanŃă la acel termen de înfăŃişare, ignorând faptul că doar 
ultima parte a hotărârii este menită a cuprinde soluŃia ce s-a pronunŃat în cauză, în raport de 
fiecare persoană chemată în judecată în parte. 

Pe lângă faptul că prima instanŃă nu s-a pronunŃat prin minută şi prin dispozitivul 
sentinŃei asupra cererii de chemare în judecată a pârâtei DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Iaşi, organ fiscal care a emis decizia prin care a fost respinsă contestaŃia formulată de A.Gh.-
M. cu privire la suma de 1.890 lei, reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule, calculată 
conform deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.20748/21.10.2008, cum 
se menŃiona la art.1 al Deciziei nr.DGc/136 din 5 mai 2010, aflată la dosarul de fond, curtea 
de apel a constatat că în mod greşit s-a apreciat că aceasta nu are calitate procesuală pasivă în 
cauză, atâta timp cât ea a acŃionat în limita competenŃelor prevăzute de O.G. nr.92/2003, iar 
cererea având ca obiect obligaŃia de a face viza în realitate şi legalitatea operaŃiunii 
administrative de calculare şi încasare a taxei pe poluare, chiar dacă redactorul acŃiunii şi-a 
motivat-o, în principal, pe contrarietatea dintre dreptul naŃional şi dreptul comunitar, obligaŃia 
de a afla adevărul, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legilor, prevalând în 
raport cu inconsecvenŃa manifestată în ceea ce priveşte obiectul cererii sau lipsa de acurateŃe 
juridică a acŃiunii reclamantului, chiar şi în ipoteza în care în discuŃie s-ar aduce problema 
respectării de legislaŃia naŃională a prevederilor Tratatului instituind Comunitatea Europeană. 



Cât priveşte critica adusă conŃinutului dispozitivului sentinŃei atacate, curtea a 
constatat că, în condiŃiile în care, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a precizat 
în mod explicit, în partea finală a acesteia, că solicita ca pârâta să returneze, pe lângă taxa pe 
poluare auto, şi dobânzile legale aferente, calculate de la data plăŃii taxei, respectiv 
21.10.2008, primei instanŃei nu-i era îngăduit să se limiteze la a dispune, la modul generic, ca 
pârâta să plătească reclamantului dobânda legală aplicabilă în condiŃiile art.124 C.pr.fisc. prin 
raportare la suma de restituit, atâta timp cât în considerentele hotărârii nu s-a arătat care au 
fost temeiurile de fapt şi de drept pentru care s-a refuzat satisfacerea cererii în partea 
referitoare la suma pretinsă pentru perioada cuprinsă între data de 21.10.2008(data plăŃii 
sumei contestate) şi cea de a 45-a zi, calculată de la data formulării de reclamant a cererii de 
restituire, astfel cum se reŃine în considerentele încheierii nr.211/CA din 10.12.2010. 

Procedând astfel, prima instanŃă a pierdut din vedere faptul că ultima parte a hotărârii, 
care cuprinde soluŃia ce s-a pronunŃat în cauză, asupra tuturor cererilor ce s-au formulat şi în 
raport cu toate persoanele chemate în judecată , şi care trebuie să fie o reproducere pe larg a 
minutei întocmite cu ocazia deliberării, are menirea de a fi cadrul procedural în care instanŃa 
este obligată să rezolve concret toate cererile formulate de părŃi cu privire la obiectul 
procesului, de a menŃiona consecinŃele ce decurg din soluŃia admiterea sau respingerii, în tot 
sau în parte, a cererilor, de a obliga la despăgubiri (indiferent de natura acestora), dispozitivul 
sentinŃei trebuind să cuprindă, în mod obligatoriu, şi menŃiunile necesare care să permită 
executarea hotărârii, precum ar fi cele referitoare la perioada determinată pentru care pârâta a 
fost obligată la plata de dobânzi şi cuantumul acestora, simpla trimitere la art.124 din O.G. 
nr.92/2003, care se-referă la dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la 
buget, nefiind suficientă în acest caz, în care s-a solicitat repararea prejudiciului creat prin 
plata taxei prevăzute de O.U.G. nr.50/2008, pentru cu totul alte motive şi împrejurări decât 
cele prevăzute la art.117 din Codul de procedură fiscală. 

Ca atare, constatând că în cauză situaŃia de fapt nu a fost în mod corect şi pe deplin 
stabilită, că în mod greşit şi neprocedural a fost respinsă cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 
JudeŃului Iaşi, ignorându-se calitatea ei de organ competent în soluŃionarea contestaŃiei 
formulată de contribuabilul-reclamant, că nu s-a stabilit în mod neîndoielnic care este 
finalitatea completă urmărită de reclamant prin cererea de chemare în judecată, în raport de 
fiecare pârât în parte, că s-a procedat la soluŃionarea cererii de restituire fără a se verifica dacă 
au fost îndeplinite sau nu condiŃiile cerute de O.G. nr.92/2003 pentru sesizarea instanŃei şi 
respectiv cerinŃele normei departamentale ce reglementează procedura de restituire şi de 
rambursare a sumelor de la buget şi că nu s-a pronunŃat în concret asupra cererii de obligare a 
pârâtei la plata de dobânzi, curtea, în temeiul dispoziŃiilor art.312 pct.3 şi 5 din Codul de 
procedură, civilă, a admis atât recursul reclamantului, cât şi recursul pârâtului, în sensul 
casării hotărârii atacate şi al trimiterii dosarului aceleiaşi instanŃe, în vederea rejudecării 
cauzei, în raport de finalitatea urmărită de reclamant prin promovarea prezentei acŃiuni şi cu 
toate persoanele chemate în judecată, prin prisma cerinŃelor impuse de Codul de procedură 
fiscală. 

4. Ales local. CondiŃiile în care acesta ar putea beneficia de stimulente 
financiare pentru implicarea sa în gestionarea fondurilor 
comunitare  

Întrucât aleşii locali primesc pentru activitatea desfăşurată dor o indemnizaŃie 
fixă, ce este prevăzută de lege ca fiind unica formă de remunerare a 
acestora, acordarea altor stimulente precum sunt cele ce ar putea decurge 
din implicarea lor în gestionarea fondurilor comunitare, nu se poate realiza 
decât în cazul îndeplinirii tuturor condiŃiilor prevăzute de legiuitor, printre 
care se numără şi aceea ca sarcinile şi responsabilităŃile postului să 
reprezinte 75% din obiectivele şi atribuŃiile sale de serviciu sau minimum 
75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuŃiilor de serviciu. 



Pentru recunoaşterea dreptului, nu are nici o semnificaŃie soluŃia ce s-a 
pronunŃat de instanŃa judecătorească competentă în cauza privind alte 
persoane implicate în acelaşi proiect, atât timp cât acesta se acordă în mod 
individual, funcŃie de îndeplinirea condiŃiilor legale, iar alesul local are un 
cu totul alt statut juridic decât cel al restului persoanelor care au beneficiat 
de stimulente financiare. 

Decizia civilă nr. 525/CA din 6 iunie 2011  

Prin sentinŃa nr. 188/CA din 4 februarie 2011, Tribunalul Iaşi a admis excepŃia de 
nelegalitate, invocată de reclamanta DirecŃia FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi, în 
contradictoriu cu pârâŃii P.D. şi Primarul Municipiului Paşcani, cu privire la dispoziŃia nr. 16 
din 18.01.2008, emisă de Primarul Municipiului Paşcani, constatând nelegalitatea acestei 
dispoziŃii, în ceea ce priveşte măsura majorării salariului pârâtului P.D. cu 75%, respingându-
se, ca inadmisibilă, excepŃia de nelegalitate invocată de reclamantă cu privire la dispoziŃia nr. 
7082 din 26.02.2008, emisă Primarul Municipiului Paşcani. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃa a reŃinut că DispoziŃia nr. 7082 din 
20.02.2008 viza doar constituirea UnităŃii de Implementare a Proiectului "Centru de 
Dezvoltare Economică Paşcani", că priveşte alte persoane, şi că, întrucât soluŃionarea 
contestaŃiei formulată de P.D. nu putea fi influenŃată, sub nici un motiv, de constatarea 
legalităŃii sau nelegalităŃii dispoziŃiei menŃionate, se impunea respingerea excepŃiei de 
nelegalitate ca inadmisibilă. 

În ceea ce priveşte excepŃia de nelegalitate ce s-a ridicat cu privire la DispoziŃia nr. 
16/18.01.2008 emisă de Primarul Municipiului Paşcani, prima instanŃă a găsit-o fondată, 
reŃinând că, prin acest act administrativ, s-a dispus majorarea salariului de bază al pârâtului 
P.D., cu un procent de 75%, pentru că el făcea parte din Unitatea de Implementare a 
proiectului ”Creşterea eficienŃei energetice a clădirii Casa de Cultură "Mihail Sadoveanu" din 
municipiul Paşcani, invocându-se ca temei prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 1/2006. 

Raportându-se la prevederile Legii nr. 490/2004, ale H.G. nr. 170/ 2005 şi ale O.U.G. 
nr. 1/2006, prima instanŃa a reŃinut că nu este la aprecierea ordonatorului de credite 
constituirea structurilor la care face referire art. l alin. 2 din Legea nr. 490/2004, că ea este 
supusă reglementărilor prevăzute de H.G. nr. 170/2005, şi că, potrivit acestora, actul normativ 
se aplică doar categoriilor de personal încadrate în unităŃile de implementare pentru 
programele din cadrul autorităŃilor de implementare PHARE şi ISPA. 

 Prima instanŃa a mai reŃinut că această categorie de personal poate beneficia de o 
creştere a salariului de bază cu 75% (art. 3 alin. 1 din H.G. nr. 170/2005) doar cu condiŃia ca 
instituŃia publică în cadrul căreia funcŃionează să fi obŃinut din partea Ministerului FinanŃelor 
Publice avizarea structurii şi a personalului, care au ca obiect activitatea de gestionare a 
fondurilor comunitare (art. 5 din acelaşi act normativ) şi că, potrivit art. 8, pentru a obŃine 
avizarea personalului pentru care se solicită majorarea salarială de 75%, ordonatorul principal 
de credite trebuia să demonstreze că atribuŃiile respectivului personal, aşa cum au fost 
prevăzute ele în fişa postului, reprezintă cel puŃin 75% din obiectivele şi atribuŃiile de serviciu 
sau minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuŃiilor de serviciu, 
considerând că, din modul de exprimare folosit de legiuitor, se desprinde concluzia că 
procedura avizării, de Ministerul FinanŃelor Publice, a structurilor care au ca obiect de activi-
tate de gestionare a fondurilor comunitare, este una obligatorie pentru toate instituŃiile şi 
personalul angrenat în această activitate. 

Din coroborarea tuturor acestor norme, prima instanŃa a apreciat că pârâtul Primarul 
municipiului Paşcani putea emite legal, în baza art. 8 din O.U.G. nr. 1/2006, o dispoziŃie de 
majorare cu 75% a salariului de bază al pârâtului P.D., doar dacă acesta din urmă îşi desfăşura 
activitatea într-o structură ce gestiona fondurile comunitare, avizată de Ministerul FinanŃelor 
Publice. 

ReŃinând că autoritatea emitentă a DispoziŃiei nr. 16/18.01.2008 nu a dovedit că 
structura "Unitatea de Implementare a Proiectului Creşterea eficienŃei energetice a clădirii 
Casa de Cultură "Mihail Sadoveanu", din municipiul Paşcani, a primit avizul Ministerului 



FinanŃelor Publice, prevăzut de art. 5 din H.G. nr. 170/2005, şi că acordarea de majorări 
salariale, fără a fi îndeplinite cerinŃele imperative prevăzute de Legea nr. 490/2004 şi de 
O.U.G. nr. 1/2006, nu are suport legal, prima instanŃă a constatat nelegalitatea DispoziŃiei 
Primarului Municipiului Paşcani nr. 16/18.01.2008, în ceea ce priveşte majorarea salariului 
pârâtului P.D., cu 75%, începând cu data de 1 ianuarie 2008. 

Împotriva acestei sentinŃe, a introdus recurs P.D., criticând hotărârea primei instanŃe 
pe motiv că nu s-a observat că, prin DispoziŃia nr. 16/18.01.2008, au fost acordate sporuri 
salariale unui număr de cinci angajaŃi, că patru dintre aceştia au obŃinut o hotărâre irevocabilă, 
de recunoaştere a legalităŃii dispoziŃiei contestate şi că efectul acestei recunoaşteri trebuie să 
se răsfrângă şi asupra sa, context în care a ridicat „excepŃia puterii de lucru judecat referitor la 
excepŃia nelegalităŃii invocată de DirecŃia FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi cu privire la 
această dispoziŃie”. 

Recurentul a apreciat, de asemenea, că DispoziŃia nr. 16/18.01.2008 a fost emisă în 
baza Contractului Cadru de FinanŃare nr. 1156/2007, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice, iniŃiator al Programului şi de Management a acestuia, că ea a făcut 
obiectul controlului de legalitate, exercitat de InstituŃia Prefectului JudeŃul Iaşi, că instanŃa a 
ignorat faptul că, la nivelul Municipiului Paşcani, a fost înfiinŃat un birou de specialitate, 
pentru un număr de două proiecte, pentru căror implementare s-a acordat sporul salarial de 
75% şi că sumele de bani încasate, în baza acestor dispoziŃii, nu pot fi considerate un 
prejudiciu pentru unitatea administrativ-teritorială, întrucât ele au recompensat munca 
prestată, dispoziŃia menŃionata fiind emisă conform prevederilor art. 8 din O.U.G. 1/2006. 

Recurentul a mai susŃinut că lipsa avizului Ministerului FinanŃelor nu împiedică 
entitatea publica să acorde sporul respectiv, dacă sumele sunt prinse în buget, din moment ce 
contractul nu a fost încheiat cu acest minister şi că însăşi organul de control a menŃionat că 
aceste sporuri pot fi acordate, dacă se invocă ca temei prevederile Legii nr.339/2007, 
solicitându-se, pe cale de consecinŃă, respingerea excepŃiei de nelegalitate. 

Primarul Municipiului Paşcani, prin întâmpinare, a solicitat admiterea recursului şi 
respingerea cererii introductive, pe motiv că actul contestat nu a fost atacat de InstituŃia 
Prefectului - JudeŃul Iaşi, că el se bucură de prezumŃia de legalitate, şi că Municipiul Paşcani 
nu a suferit nici un prejudiciu prin acordarea acestor sporuri, invocând în acest sens şi practica 
Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie (decizia nr. 666/9.02.2010). 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, curtea de apel a constatat că prin DispoziŃia nr. 16 din 18 
ianuarie 2008, Primarul municipiului Paşcani, a dispus, în conformitate cu art. 8 din O.U.G. 
nr. 1/2006, majorarea salariilor de bază cu 75% pentru persoanele care făceau parte din 
Unitatea de Implementare a Proiectului "Creşterea eficienŃei energetice a clădirii Casa de 
Cultură "M. Sadoveanu" din municipiul Paşcani” printre care figurau un asistent manager, un 
economist proiect, un responsabil tehnic, un responsabil juridic şi un secretar şi că, în calitate 
de "manager de proiect" figura P.D., persoană care, astfel cum a rezultat din statele de funcŃii 
aflate la dosarul cauzei, îndeplinea funcŃia publică de viceprimar al municipiului Paşcani. 

Curtea a mai reŃinut că, în cursul anului 2008, la Primăria Municipiului Paşcani s-a 
efectuat o verificare a modului de utilizare a subvenŃiilor primite de la bugetul de stat şi cu 
privire la cheltuieli de personal, ce s-a finalizat prin încheierea procesului verbal ce a fost 
înregistrat sub nr. 26286 din 30.10.2008, că în cuprinsul acestuia s-a reŃinut faptul că au fost 
majorate, în mod nelegal, începând cu data de 01.01.2008, cu un procent de 75%, salariile de 
bază ale unor angajaŃi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, drept pentru care s-a 
dispus recuperarea sumei totale de 91.760 lei, că, prin decizia nr. 12/19.12.2008, a fost 
respinsă contestaŃia formulată de P.D. împotriva procesului verbal de inspecŃie, că cererea de 
anulare a actelor de control menŃionate face obiectul dosarului nr. 11/45/2009, aflat pe rolul 
CurŃii de Apei Iaşi, şi că, în acest dosar, a fost ridicată de pârâta DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi, la data de 28 iunie 2010, excepŃia de nelegalitate a 
DispoziŃiei nr. l6 din 18,01.2008, emisă de Primarul Municipiului Paşcani. 

Totodată, curtea de apel a reŃinut că împotriva procesului verbal de inspecŃie fiscală 
din 30 octombrie 2008 şi a deciziei nr. 11/19.12.2008, prin care D.G.F.P. Iaşi a soluŃionat 



contestaŃiile introduse de mai mulŃi salariaŃi, s-a promovat o altă acŃiune în anulare, ce a fost 
admisă de Curtea de Apel Iaşi, prin sentinŃa nr. 143/CA din 15 iulie 2009 şi că această 
hotărâre a rămas irevocabilă, ca urmare a respingerii de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, ca 
tardiv, prin decizia nr. 666 din 9 februarie 2010, a recursului declarat de DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi. 

Curtea a considerat însă că procesul-verbal de inspecŃie menŃionat a făcut obiectul 
controlului de legalitate, exercitat de instanŃa de contencios administrativ, şi că s-a anulat 
decizia emisă de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi în soluŃionarea 
contestaŃiilor formulate de alte persoane, indicate în mod individual în cuprinsul actului de 
control, astfel că nu are nici valoare de precedent judiciar şi cu atât mai puŃin valoare de lucru 
judecat, din moment ce reclamantul în cauză (P.D.) nu a fost parte în cauza ce a făcut obiectul 
dosarului nr. 9/45/2009, iar prin sentinŃa nr. 143/CA din 15 iulie 2009 nu s-a anulat procesul-
verbal de inspecŃie fiscală nr. 26286/30.10.2008, în partea ce-l priveşte pe acesta. 

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că nu sunt întrunite cumulativ condiŃiile prevăzute 
de art. 1200 pct. 4 şi art. 1201 Cod civil, curtea a apreciat că problema legalităŃii dispoziŃiei 
nr. 16/18.01.2008, emisă de Primarul Municipiului Paşcani, trebuia cercetată în primul rând, 
în raport cu statutul juridic al reclamantului şi nu în bloc, în raport cu toŃi cei menŃionaŃi la art. 
1. 

Cum este în afara oricărei îndoieli faptul că P.D. avea, la data emiterii actului 
administrativ a cărui nelegalitate s-a invocat, statut de ales local, el exercitând funcŃia de 
viceprimar al Municipiului Paşcani, ce îl plasa într-o altă categorie decât cea a funcŃionarilor 
publici, al căror statut juridic este reglementat de Legea nr. 188/1999, curtea de apel a 
considerat că în cauză, acesta trebuia să fie reperul principa1 în aprecierea urmărilor 
decurgând din includerea sa în componenŃa UnităŃii de Implementare a Proiectului "Creşterea 
eficienŃei energetice a clădiri Casa de Cultură "M. Sadoveanu" din municipiul Paşcani, în 
calitate de "manager de proiect” şi a majorării salariului de bază cu un procent de 75%, ca 
urmare a desemnării lui în calitate de "şef de proiect", astfel cum rezulta din fişa postului. 

Din această perspectivă, curtea a constatat că, potrivit dispoziŃiilor art. 57 din Legea 
nr. 215/2001, municipiile au câte un primar şi un viceprimar, că viceprimarul este subordonat 
primarului, care îi poate delega atribuŃiile sale, că el îşi păstrează statutul de consilier local şi 
că, pe durata mandatului, acesta primeşte o indemnizaŃie lunară, ca unică formă de 
remunerare a activităŃii corespunzătoare funcŃiei publice ce o exercită, şi care reprezintă baza 
de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaŃiilor care se determină în raport cu venitul 
salarial, aceeaşi prevedere regăsindu-se şi la art. 35 din Legea nr. 393/2004, unde se 
precizează, în mod explicit, că indemnizaŃia lunară cuvenită viceprimarului este cea stabilită 
potrivit legii. 

Ca atare, chiar dacă nevoile unităŃii administrativ-teritoriale ar fi impus, cu necesitate, 
ca viceprimarul P.D. să fie desemnat în calitate de manager da proiect, în cadrul UnităŃii de 
Implementare a Proiectului "Creşterea eficientei energetice a clădirii Casa de Cultură "M. 
Sadoveanu" din municipiul Paşcani, unitate din care mai făceau parte şi alte cinci persoane, 
din aparatul de specialitate al Primăriei Paşcani, acest fapt, prin el însuşi, nu era suficient 
pentru a i se majora salariul de bază cu 75% , întrucât, pe de o parte, acestuia nu i se putea 
plăti o indemnizaŃie mai mare decât cea prevăzută de lege, chiar şi în ipoteza în care ar fi 
exercitat, în mod real şi efectiv, atribuŃiunea de "şef de proiect", iar pe de altă parte, pentru că 
problema stimulării financiare a personalului care gestiona fonduri comunitare nu se putea 
realiza decât în condiŃiile stabilite prin H.G. nr. 170/2005, în vigoare la data emiterii actului 
administrativ a cărui nelegalitate se solicită a fi constatată, neavând nici o semnificaŃie sau 
efecte juridice faptul că municipiul Paşcani se bucură de autonomie locală, ori că acel contract 
de finanŃare s-a încheiat cu un alt organ al administraŃiei publice centrale decât cel care a 
iniŃiat controlul. 

Drept urmare, curtea a considerat că viceprimarul P.D. putea beneficia de stimulente 
financiare, decurgând din calitatea sa de şef de proiect, numai în măsura în care s-ar fi dispus 
încadrarea sa, printr-un act expres de dispoziŃie al primarului, într-o structură de natura celor 
enumerate la art. 2 din H.G. nr. 170/2005, dacă actul de numire ar fi primit avizul prealabil al 



Ministerului FinanŃelor Publice şi dacă fişa postului de manager proiect ar fi cuprins, pe lângă 
atribuŃiunile stabilite, şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora, astfel cum 
impun prevederile art. 6 din actul normativ citat. 

Or, atâta timp cât Unitatea de Implementare a Proiectului "Creşterea eficienŃei 
energetice a clădirii Casa de Cultură "M. Sadoveanu" din municipiul Paşcani" nu şi-a găsit 
consacrarea formală în organigrama şi statul de funcŃii, aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului Paşcani, iar prevederile de la pct. 7 din fişa postului, referitoare la faptul ca 
activitatea de şef de proiect se realizează la "masa de lucru individuală" şi că "ponderea 
activităŃii se desfăşoară, în principal, la birou, în rest în funcŃie de proiectul implementat", nu 
satisface, nici măcar într-o formă minimală, cerinŃa prevăzută de art. 8 din H.G. nr. l70/2005, 
curtea apreciind că în mod justificat prima instanŃă a reŃinut că DispoziŃia nr. 16/18.01.2008, 
emisă de Primarul Municipiului Paşcani, nu are, în ceea ce-l priveşte pe viceprimarul P.D., 
suport legal. 

Curtea a considerat, de asemenea, că în mod justificat prima instanŃă a apreciat că atât 
constituirea structurilor, cât şi modalitatea de stimulare financiară a personalului care 
gestionează fonduri comunitare, nu este lăsată la latitudinea ordonatorului de credite, în speŃă 
la aprecierea Primarului Municipiului Paşcani, şi că întreaga activitate organizatorică şi cea 
referitoare la stimularea financiară a personalului trebuiau să respecte, cu maximă rigu-
rozitate, dispoziŃiile H.G. nr. 170/2005. 

Având în vedere că P.D. a continuat să îşi exercite funcŃia de viceprimar, statut care îl 
plasează în categoria aleşilor locali, astfel cum a fost ea definită de art. 2 alin. l din Legea nr. 
393/2004, curtea a considerat că acesta nu putea beneficia de alte stimulente decât cele 
prevăzute de Legea nr. 215/2001, cu atât mai mult cu cât nu s-a dovedit că "sarcinile şi 
responsabilităŃile postului de manager de proiect" reprezentau "minimum 75% din obiectivele 
şi atribuŃiile sale de serviciu sau minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor 
atribuŃiilor de serviciu”, corespunzătoare funcŃiei de viceprimar, astfel cum impun dispoziŃiile 
art. 8 din H.G. nr. 170/2005, normă ce nu a fost avută în vedere la emiterea DispoziŃiei nr. 16 
din 18 ianuarie 2008. 

Întrucât acordarea stimulentelor financiare era strict legată de îndeplinirea condiŃiei 
existenŃei unui grad determinat de acoperire a atribuŃiilor de serviciu sau a timpului de muncă 
ce a fost stabilit la un procent 75%, condiŃie ce nu se face dovada că a fost îndeplinită de 
reclamant şi peste care Primarul Municipiului Paşcani nu putea trece, sub nici un motiv, şi 
având în vedere că nu se poate opune organului de control soluŃia adoptată în legătură cu alte 
persoane, având un cu totul alt statut şi sferă de atribuŃiuni decât alesul local din cauza de faŃă, 
Ńinând cont de faptul că legalitatea actului vizat se cercetează în raport cu situaŃia personală a 
fiecărui salariat în parte, curtea de apel, constatând că hotărârea atacată este temeinică şi 
legală, în temeiul art. 312 C.pr.civ., a respins recursul promovat de P.D. 

5. SituaŃia de excepŃie în care şi persoanele fizice datorează TVA, 
respectiv în cazul vânzării locuin Ńelor proprietate personală, 
dacă se constată că activitatea respectivă este desfăşurată în 
scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate. 
Momentul din care curg majorările de întârziere 

Calitatea de comerciant nu se confundă cu aceea de plătitor de TVA, teza a II-a 
a art. 127 alin.(2) definind ca activitate economică exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de 
continuitate. În mod evident, venituri cu caracter de continuitate se pot 
obŃine din închirierea sau leasingul bunurilor imobile, dar şi din vânzarea 
acestora, atâta timp cât numărul acestor operaŃiuni este mare, astfel că se 
obŃin venituri semnificative şi cu caracter de continuitate din vânzările 
etapizate ale imobilelor construite. În plus, dispoziŃiile pct.3 alin.1 din 
normele metodologice prevăd clar, dincolo de orice interpretare, că 
vânzarea locuinŃelor proprietate personală va fi considerată activitate 



economică, dacă activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obŃinerii 
de venituri cu caracter de continuitate. CondiŃia de continuitate rezultă din 
numărul însemnat de tranzacŃii efectuate şi de perioada mare în timp, în 
care au avut loc tranzacŃiile în cauză. 

Decizia civilă nr. 134 din 11 aprilie 2011 

Reclamanta, împreună cu soŃul său, I.S., în calitate de persoane fizice, au efectuat 
tranzacŃii imobiliare constând din vânzarea în perioada 2007-2009 de apartamente, boxe, 
parcări, din imobilul situat în Iaşi, S.B. nr.69, imobil ce le aparŃinea, pentru care au încasat în 
anul 2007 avansuri în valoare totală de 54.000 euro, aşa cum a rezultat din înscrisurile depuse 
la dosarul cauzei. În anul 2008, au încheiat un număr de treisprezece contracte de vânzare-
cumpărare, în valoare totală de 4.503.775 lei, iar în anul 2009 au încheiat un număr de patru 
contracte de vânzare-cumpărare, în valoare totală de 290.198 lei. 

Prin decizia nr.189/13.07.2010 emisă de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Iaşi s-
a respins contestaŃia formulată de reclamanta I.V. împotriva Deciziei de impunere nr. 
AIF/8294 din 30.04.2010, pentru suma de 910.855 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată 
şi suma de 476.234 lei reprezentând majorările de întârziere aferente. 

Criticile reclamantei că nu ar datora suma de 910.855 lei, reprezentând taxa pe 
valoarea adăugată nu au putut fi primite, aceasta interpretând eronat, trunchiat, în afara 
scopului urmărit de legiuitor, dincolo de litera şi spiritul legii dispoziŃiile legale incidente. 

Astfel, în momentul depăşirii plafonul de scutire de 35.000 euro în luna noiembrie 
2007, reclamanta a devenit plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu 01.01.2008, dar 
până la data efectuării controlului, nu s-au înregistrat ca persoane impozabile în scopuri de 
TVA, organele de inspecŃie fiscală stabilind din oficiu calitatea de plătitor de TVA a 
persoanei fizice. 

Reclamanta a susŃinut că în mod greşit i-a fost stabilită această calitate, deoarece prin 
impozitele pe venit la sursă, persoana fizică nu are obligaŃii fiscale, conform art. 95 C.pr.fisc., 
impozitul din tranzacŃii imobiliare nu poate fi controlat la persoana fizică, întrucât potrivit 
articolului menŃionat inspecŃia fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de 
forma lor de organizare, care au obligaŃii de stabilire, reŃinere şi plată a impozitelor, taxelor, 
contribuŃiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege, 
persoanele fizice nefiind exceptate de la acest control în condiŃiile în care ar avea calitatea de 
plătitor de TVA. 

Încadrarea tranzacŃiilor cu proprietăŃi imobiliare în sfera de aplicare a TVA şi 
stabilirea în sarcina reclamantei a calităŃii de plătitor de TVA este în conformitate cu 
dispoziŃiile legale incidente nefiind necesară reîncadrării formei unei tranzacŃii pentru a 
reflecta conŃinutul economic al tranzacŃiei.  

În cauză sunt incidente dispoziŃiile art. 127 potrivit căruia este considerată persoană 
impozabilă orice persoană care desfăşoară de o manieră independentă şi indiferent de loc, 
activităŃi economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul 
acestei activităŃi. În sensul prezentului titlu, activităŃile economice cuprind activităŃile 
producătorilor comercianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităŃi extractive, 
agricole şi activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora, de asemenea, constituie 
activitate economică exploatarea bunurilor corporale necorporale în scopul obŃinerii de 
venituri cu caracter de continuitate, coroborate cu cele ale art. 128 alin.(1) din acelaşi act 
normativ, conform cărora, prin livrare de bunuri se înŃelege orice transfer al dreptului de 
proprietate asupra bunurilor de la proprietar către o altă persoană, direct sau prin persoane 
care acŃionează în numele acestuia. 

Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi compleŃi ulterioare, la pct.3 alin.(1) 
ale art.127, prevăd că, în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, obŃinerea de venituri de 
către persoanele fizice din vânzarea locuinŃelor proprietate personala sau a altor bunuri care 
sunt folosite de către acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerată activitate 
economică, cu excepŃia situaŃiilor în care se constată că activitatea respectivă este desfăşurată 



în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul 
fiscal. 

Având în vedere prevederile legale mai sus menŃionate, în raport de numărul mare de 
tranzacŃii efectuate, pe o perioadă îndelungată de timp şi de veniturile substanŃiale obŃinute 
din această activitatea cu caracter de continuitate, curtea de apel a apreciat că activitatea 
reclamantei este o activitate economică şi că sunt operaŃiuni impozabile livrările de bunuri 
efectuate cu plată ce constau în transferul dreptului de proprietate efectuate de aceasta.  

Întrucât este considerată persoana impozabilă orice persoana ce desfăşoară activităŃi 
economice de o manieră independentă, indiferent de scopul sau rezultatul acestei activităŃi şi, 
constituie activitate economică, exploatarea bunurilor corporale în scopul obŃinerii de venituri 
cu caracter de continuitate, reclamanta a dobândit calitatea de plătitor de TVA în momentul 
depăşirii plafonul de scutire de 35.000 euro. 

Curtea a mai reŃinut că, pentru perioada verificată, sunt aplicabile şi dispoziŃiile 
art.141 alin.(2) lit. f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora scutirea de taxă se aplică şi pentru livrarea de către 
orice persoană a unei construcŃii, a unei părŃi a acesteia şi a terenului pe care este construită, 
precum şi a oricărui alt teren. Prin excepŃie, scutirea nu se aplică pentru livrarea unei 
construcŃii noi, a unei părŃi a acesteia sau a unui teren construibil. Astfel tranzacŃiile efectuate 
privind doar construcŃii noi, nu poate fi incidentă vreo reducere. 

De asemenea, în speŃă sunt incidente şi prevederile art. 152 alin.(1) şi alin.(6) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
cărora persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau 
realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la 
cursul de schimb comunicat de Banca NaŃională a României la data aderării şi se rotunjeşte la 
următoarea mie poate solicita scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, 
pentru operaŃiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepŃia livrărilor intracomunitare de 
mijloace de transport scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b), precum şi cele ale pct.62 ale art. 
152 din Normele metodologice de aplicare nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.44/2004 cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că 
în sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana impozabilă a atins sau a 
depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în 
termenul prevăzut de lege, organele competente – în cazul în care nerespectarea prevederilor 
legale este identificată de organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei 
impozabile în scop de TVA conform art. 153 din Codul fiscal – vor solicita plata taxei pe care 
persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de 
taxă conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsă între data la care persoana 
respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă, dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de 
lege înregistrarea şi data identificării nerespectării prevederilor legale, organele de control 
urmând a înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de taxă conform art. 153 alin. (7) din 
Codul fiscal. 

Prin urmare, potrivit prevederilor legale invocate mai sus, persoanele impozabile care 
depăşesc în cursul unui an plafonul de scutire de 35.000 euro au obligaŃia legală să solicite 
înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată în regim normal în termen de 10 zile de 
la data depăşirii plafonului. Cifra de afaceri care serveşte drept referinŃă pentru calculul 
acestui plafon de scutire este constituită din suma fără taxă pe valoarea adăugată a livrărilor 
de bunuri şi prestări de servicii taxabile, incluzând operaŃiuni scutite. 

În cazul în care nu solicită înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoare adăugată sau 
solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească 
obligaŃii privind taxa pe valoarea adăugată, de la data la care ar fi trebuit sa fie înregistrat în 
scopuri de taxă. 

De asemenea, la pct. 66 alin. (2) ale art.153 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, se precizează că, în aplicarea art. 153 alin. (1) din 
Codul fiscal, activitatea economică se consideră ca fiind începută din momentul în care o 



persoană intenŃionează să efectueze o astfel de activitate. IntenŃia persoanei trebuie apreciată 
în baza elementelor obiective, de exemplu, faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau 
să facă investiŃii pregătitoare necesare iniŃierii unei activităŃi economice. 

Astfel, curtea a constatat că tranzacŃiile efectuate de persoanele fizice I.V. şi I.S. nu au 
fost operaŃiuni ocazionale, intenŃia acestora de a desfăşura o activitate economică reieşind din 
investiŃiile efectuate – achiziŃionarea terenului, construirea imobilului – pentru realizarea 
activităŃii economice, iar prin încheierea unui număr mare de contracte de vânzare-cumpărare 
în care au calitatea de vânzător, acestea au realizat venituri cu caracter de continuitate. 

SusŃinerile petentei în sensul că aşa cum persoana fizică nu are obligaŃia să depună 
declaraŃii de venit, tot astfel baza de impunere nu poate fi determinată legal, sunt nefondate 
întrucât există prevedere legală pentru o bază de impunere cerută de lege, şi posibilitatea 
înregistrării din oficiu aceste persoane în scopuri de taxă potrivit textelor de lege enunŃate 
anterior. 

Faptul că în cazul vânzărilor de imobile, s-au perceput impozite conform dreptului 
civil comun şi că tranzacŃiile s-au efectuat prin intermediul unui notar public nu exclude 
perceperea de TVA în situaŃiile expres prevăzute în acest sens.  

Neîndeplinirea de reclamantă a obligaŃiei legale de a depune declaraŃie fiscal ca 
plătitoare de TVA nu poate constitui premisa scutirii acesteia de obligaŃia legală care îi revine 
în acest sens. Din interpretarea dispoziŃiilor art. 83, alin.3), lit.g) C.fisc., coroborat cu art. 94 
Cpr.fisc., rezultă că inspecŃia fiscală poate avea ca subiect de control persoanele care 
întocmesc declaraŃii fiscale, dar şi persoanele care nu depun declaraŃii fiscale deşi au această 
obligaŃie, în sens contrar dispoziŃiile legale ar fi golite de orice sens, aceste persoane 
eschivându-se obligaŃiilor de plată. 

Chiar dacă susŃinerile petentei sunt corecte în sensul că persoanele fizice nu au 
obligaŃia de a depune declaraŃii la înstrăinarea de imobile, acest lucru nu înseamnă că nu pot fi 
controlate fiscal prin inspecŃia reglementată de art. 94 C.pr.fisc., în momentul în care, prin 
numărul mare de tranzacŃii efectuate, caracterul de continuitate a veniturilor obŃinute, acestea 
depăşesc plafonul de 35.000 euro.  

SusŃinerile petentei în sensul că activităŃile pe care le desfăşoară nu s-ar încadra în 
prevederile art.127 alin.2) din Codul fiscal sunt corecte doar în ceea ce priveşte activităŃile 
enumerate la art. 127 alin.2) teza întâi nu şi cu privire la teza a II-a care trebuie interpretată 
potrivit normelor metodologice invocate în favoarea impozitării cu TVA care dispun clar la 
pct.3 alin.1, că obŃinerea de venituri, persoanele fizice, din vânzarea locuinŃelor proprietate 
personală, nu va fi considerată activitate economică, cu excepŃia situaŃiilor în care se constată 
că activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de 
continuitate, în sensul art. 127 alin.(2) din Codul fiscal. Or, în cauză reclamanta a efectuat 
operaŃiuni de vânzare a locuinŃelor proprietate personală. 

De asemenea, reclamanta a confundat calitatea de comerciant cu aceea de plătitor de 
TVA, teza a II-a a art. 127 alin.(2) definind ca activitate economică exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate. În mod 
evident, venituri cu caracter de continuitate se pot obŃine, aşa cum a arătat reclamanta, din 
închirierea sau leasingul bunurilor imobile, dar şi din vânzarea acestora, atâta timp cât 
numărul acestora este mare şi se obŃin venituri semnificative şi cu caracter de continuitate din 
vânzarea etapizată a apartamentelor construite. În plus, acest text se completează cu 
dispoziŃiile pct.3 alin.1 din normele metodologice care prevăd clar, dincolo de orice 
interpretare, că vânzarea locuinŃelor proprietate personală va fi considerată activitate 
economică dacă activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obŃinerii de venituri cu 
caracter de continuitate. 

Prin urmare, nu există din partea organului fiscal nici o încercare de extindere a 
textului tezei a II-a a art. 127 alin.(2) de la activităŃile de închiriere, la cele de vânzare, ci doar 
o interpretare corectă în litera şi spiritul legii. 

În ce priveşte condiŃia de continuitate aceasta este îndeplinită în cauză, rezultând din 
numărul însemnat de tranzacŃii efectuat şi de perioada mare în timp de trei ani 2007-2009 în 
care au avut loc astfel de tranzacŃii. 



Nu a putut fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei motivaŃia reclamantei 
potrivit căreia vânzarea unei construcŃii de o persoană fizică neimpozabilă, indiferent dacă era 
nouă sau nu, sau a oricărui teren erau scutite de taxa pe valoarea adăugată, atât pentru 
persoanele fizice neimpozabile cât şi pentru cele impozabile, deoarece, potrivit prevederilor 
legale redate mai sus prin excepŃie, scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcŃii noi, a 
unei părŃi a acesteia sau a unui teren construibil. 

Curtea de apel nu a primit nici motivaŃia contestatoarei, potrivit căreia vânzarea de 
imobile nu este descrisă ca activitate economică independentă, iar obligativitatea plăŃii TVA 
nu încadrează această activitate la cele ale căror specific necesită o declaraŃie de impunere şi 
atâta timp cât nu au obligaŃia de a depune declaraŃie de impunere, persoanele fizice nici nu pot 
fi supuse verificării fiscale, deoarece, potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul nr. 1.415 din 11 
august 2009 emis de preşedintele AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală privind 
aprobarea modelului şi conŃinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de 
inspecŃie fiscală la persoane fizice. CompetenŃa de a stabili obligaŃii fiscale pentru persoane 
fizice care realizează venituri impozabile din activităŃi economice nedeclarate organelor 
fiscale revine organelor fiscale cu atribuŃii de administrare a veniturilor statului, iar potrivit 
art.4, competenŃa de a stabili obligaŃii fiscale pentru persoane fizice care realizează venituri 
impozabile din activităŃi economice nedeclarate organelor fiscale revine şi organelor de 
inspecŃie fiscală care au constatat, prin acŃiuni de inspecŃie fiscală, că persoana fizică a obŃinut 
venituri impozabile. 

Prin urmare curtea de apel a reŃinut că persoanele fizice I.V. şi I.S., pentru tranzacŃiile 
imobiliare efectuate, au avut calitatea de persoane impozabile şi, urmare a depăşirii plafonului 
de scutire de taxă pe valoarea adăugată în luna noiembrie 2007, aveau obligaŃia de a se 
înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, să colecteze şi să achite taxa pe valoarea 
adăugată aferentă tranzacŃiilor respective. 

Deoarece nu a solicitat organelor teritoriale competente înregistrarea ca plătitor de 
taxa pe valoarea adăugată, nu a evidenŃiat şi nu a virat la bugetul de stat taxa pe valoarea 
adăugată aferentă tranzacŃiilor imobiliare, curtea a constatat că în mod legal organele de 
inspecŃie fiscală au stabilit în sarcina contestatoarei obligaŃia de plată reprezentând taxa pe 
valoarea adăugată în sumă de 910.855 lei. 

Referitor la majorările de întârziere în sumă de 476.234 lei aferente diferenŃei de taxă 
pe valoarea adăugată în sumă de 910.855 lei, organul fiscal a arătat că stabilirea de majorări 
de întârziere reprezintă o măsură accesorie în raport cu debitul potrivit prevederilor art.120 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind de Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care stipulează că majorările de întârziere se calculează 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi 
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.  

Contrar susŃinerilor organului fiscal, curtea a apreciat că aceste majorări nu pot fi 
calculate din momentul în care reclamanta avea obligaŃia de a se înregistra ca plătitor de 
TVA, doar TVA-ul putând fi calculat din acest moment, nu şi majorările, acestea fiind 
datorate doar din momentul aducerii la cunoştinŃă a deciziei de impunere nr. AIF/8294 din 
30.04.2010, moment în care reclamanta a luat la cunoştinŃă de faptul că datorează acest TVA. 
În acest sens, curtea a reŃinut că potrivit pct.3 alin.1 din normele metodologice, obŃinerea de 
venituri, de persoanele fizice, din vânzarea locuinŃelor proprietate personală, nu va fi 
considerată activitate economică, cu excepŃia situaŃiilor în care se constată că activitatea 
respectivă este desfăşurată în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate. Prin 
urmare, ca regulă generală, reclamanta, ca persoană fizică, nu avea obligaŃia de plată a TVA, 
aceasta survenind doar în situaŃii de excepŃie.  

În cauză, stabilirea calităŃii de contribuabil nu decurgea direct din prevederile legii, ci 
ca urmare a interpretării acesteia pornind de la premisa constatării că activitatea respectivă a 
fost desfăşurată în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate . Organele fiscale au 
făcut în mod corect această constatare, însă doar în momentul emiterii deciziei de impunere, 
anterior neexistând o astfel de constare, iar contribuabilul nu a avut reprezentarea 
consecinŃelor activităŃii pe care o desfăşoară. Curtea a avut în vedere şi principiul bunei 



credinŃe, prevăzut de art. 12 Cpr.fisc., faptul că anterior ANAF nu a informat-o pe reclamantă 
asupra drepturilor şi obligaŃiilor sale neexistând nici o înştiinŃare a contribuabilului privind 
obligaŃia şi depăşirea termenului legal de depunere a declaraŃiei fiscale precum şi pasivitatea 
organelor fiscale, acestea efectuând controlul abia în martie 2010, deşi plafonul fusese depăşit 
din noiembrie 2007, cu consecinŃa calculării unor majorări de întârziere semnificative ca şi 
cuantum, care ar crea o sarcină excesivă în sarcina contribuabilului care nu a avut 
reprezentarea faptului că datorează acest TVA. 

FaŃă de situaŃia de fapt reŃinută, văzând în drept şi dispoziŃiile art. 218 C.pr.fisc., 
curtea de apel a admis în parte contestaŃia formulată de reclamanta I.V. în contradictoriu cu 
pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Iaşi, anulând în parte Decizia nr.189/13.07.2010 
doar în ce priveşte suma de 476.234 lei reprezentând majorările de întârziere aferente sumei 
de 910.855 lei. 

6. FuncŃionar public. ConsecinŃele lipsei motivării actului 
administrativ de sancŃionare. Nulitatea deciziei de sancŃionare 

Ca orice act administrativ sau jurisdicŃional, şi decizia de sancŃionare trebuie să 
fie motivată, pentru a se asigura respectarea principiului accesul liber la 
justiŃie şi a dreptului la apărare, consacrate de art. 21 şi 24 din ConstituŃie, 
precum şi pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil, consacrat de 
art.6 par. 1 din ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Nemotivarea 
unui astfel de act administrativ-jurisdicŃional face ca soluŃia dispusă să 
aibă caracter arbitrar, punând instanŃa investită cu soluŃionarea acŃiunii în 
imposibilitatea de a verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza 
emiterii actului. Prin urmare, lipsa motivării afectează însăşi valabilitatea 
actului şi conduce la nulitatea acestuia. De asemenea, în situaŃia în care 
motivarea actului este extrem de sumară şi contradictorie, acest fapt 
echivalează cu lipsa motivării. 

Decizia civilă nr.500 din 23 mai 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 292/CA din 18.02.2011 pronunŃată de Tribunalul Iaşi s-a admis 
acŃiunea formulata de reclamanta V.I. în contradictoriu cu pârâta agenŃia judeŃeană pentru 
prestaŃii sociale şi s-a dispus anularea Deciziei nr.97/14.06.2010 emisă de intimată. 

Pentru a se pronunŃa astfel instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Contestatoarea V.I. avea calitatea de funcŃionar public, fiind inspector asistent tr.1. La 

data de 14.06.2010, prin Decizia nr. 97/14.06.2010, a fost sancŃionata cu mustrare scrisă în 
baza art.77 alin 1, 2 lit. a şi b din Legea nr.188/1999 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, articol care prevede că dispoziŃiile legii privind statutul funcŃionarului 
public se completează cu prevederile legislaŃiei muncii, precum şi cu reglementările de drept 
comun. 

Din punct de vedere formal reclamanta a arătat că, potrivit dispoziŃiilor art. 268 alin. 2 
Codul Muncii, decizia de sancŃionare trebuie să cuprindă sub sancŃiunea nulităŃii mai multe 
elemente, între care: descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; precizarea 
prevederilor din statutul personal sau din regulamentul intern care au fost încălcate; motivele 
pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 
prealabile sau motivele pentru care, în condiŃiile prevăzute de art.267 alin.3, nu a fost 
efectuată cercetarea.  

Analizând decizia contestată, se poate sesiza lipsa motivelor pentru care au fost 
înlăturate apărările formulate de contestatoare. 

În acelaşi sens, tribunalul a subliniat că explicaŃiile oferite de angajat în cadrul 
procedurii prealabile şi motivul înlăturării lor nu sunt consemnate, iar aceste omisiuni conduc 
la nulitatea actului. 

Potrivit articolului sus-amintit ca temei de drept al emiterii deciziei, încălcarea cu 
vinovăŃie de către funcŃionarii publici, a îndatoririlor corespunzătoare funcŃiei publice pe care 



o deŃin şi a normelor de conduita profesionala şi civica prevăzute de lege constituie abatere 
disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora, următoarele fapte constituind abateri 
disciplinare: întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor şi neglijenŃa repetată în rezolvarea 
lucrărilor. 

Aşa cum a invocat şi reclamanta, se remarcă neconcordanŃa dintre temeiul de drept şi 
faptele enunŃate în cuprinsul deciziei. Temeiul de drept are la bază neglijenŃe repetate, 
întârzieri în soluŃionarea lucrărilor, iar decizia face referire doar la modul de soluŃionare a 
unei cereri.  

Pe de alta parte, analizând decizia pe fondul ei, tribunalul a arătat că art. 1 din decizia 
nr. 97/2010 prevede sancŃionarea pentru dezinformarea conducerii instituŃiei privind modul de 
soluŃionare a unei cereri, în timp ce în preambulul deciziei se făcea referire la soluŃionarea cu 
neglijenŃă a cererii unui petent, contradicŃia existentă făcând ca măsura dispusă să aibă un 
caracter arbitrar, instanŃa fiind pusă în imposibilitatea de a verifica motivele de fapt care au 
stat la baza emiterii actului.  

În decizia de sancŃionare s-a invocat astfel soluŃionarea cu neglijenŃă a unei cereri 
adresate de un petent, cerere înregistrată în evidenŃa unităŃii la 22.02.2010, însă angajatorul nu 
a făcut dovada repartizării spre soluŃionarea acestei cereri către contestatoare, în condiŃiile în 
care aceasta invoca tocmai acest aspect, inclusiv soluŃionarea acelei cereri de o altă angajată, 
pe care a şi nominalizat-o. 

În ceea ce priveşte dezinformarea conducerii cu privire la modul de soluŃionare a 
cererii, reclamanta a arătat ca nu s-a făcut dovada ca aceasta intra în atribuŃiile de serviciu ale 
contestatoarei; de altfel, notele explicative solicitate vizau o cu totul altă situaŃie şi anume 
prezentarea la ghişeul de relaŃii cu publicul a unei persoane ce nu era reprezentantul legal şi 
nici împuternicit al acestuia, pentru a solicita relaŃii cu privire la alocaŃia de stat ce se cuvenea 
unui minor, relaŃii pe care contestatoarea nu a putut să le furnizeze. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata a făcut referiri cu caracter general la obligaŃiile 
funcŃionarului public, fără a indica în mod concret situaŃia de fapt ce a stat la baza emiterii 
deciziei, fără a preciza care au fost motivele pentru care au fost înlăturate apărările 
contestatoarei şi ce anume a fost avut în vedere la emiterea actului contestat. Este adevărat 
însă, că aceste precizări nu ar fi putut suplini lipsurile deciziei, dar au condus instanŃa la 
concluzia unei greşite reŃineri a situaŃiei de fapt, din partea pârâta-angajatoare, nefiind 
dovedita vinovăŃie funcŃionarului public în speŃă.  

FaŃă de cele reŃinute, tribunalul a admis acŃiunea formulată şi a dispus anularea 
Deciziei nr. 97/14.06.2010 emisă de pârâta agenŃia judeŃeană de prestaŃii sociale. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs pârâta agenŃia judeŃeană pentru 
prestaŃii sociale, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Motivându-şi recursul, pârâta-recurentă a arătat că tribunalul a dat o interpretare 
diferită dispoziŃiilor legale în materie şi materialului probator administrat în cauză, hotărârea 
pronunŃată fiind lipsită de temei legal şi fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii. 
Recurenta a mai arătat că decizia pe care a luat-o este legală, fiind întemeiată pe prevederile 
art. 77 alin. 1 lit. a din Legea nr.188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, reclamanta 
făcându-se vinovată de încălcarea îndatoririlor corespunzătoare funcŃiei publice şi a normelor 
din codul de conduită a funcŃionarului public, ceea ce a condus la sancŃionarea disciplinară a 
acesteia cu mustrare scrisă. 

Recurenta a invocat şi incidenŃa motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct.4 
C.pr.civ., deoarece prima instanŃă a depăşit atribuŃiile puterii judecătoreşti, având în vedere 
aspectele prevăzute de codul muncii, deşi intimata era funcŃionar public şi nu personal 
contractual. A mai fost invocat şi motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct.6, instanŃa a 
acordând mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut, deoarece a dispus anularea unei 
decizii fără să aibă în vedere întărirea stării de ordine şi disciplină la nivelul unităŃii. 
Recurenta a mai invocat şi motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct.7 şi 9, hotărârea nu 
cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de 
natura pricinii respectiv, hotărârea pronunŃată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a legii, susŃinând că prima instanŃă nu a analizat materialul 



probator depus şi nu a avut în vedere practica unitară privind funcŃionarii publici, sentinŃa 
fiind un abuz vădit şi o nesocotire a legii într-un stat de drept. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziŃiile legale incidente, 
motivele de recurs invocate şi din oficiu, curtea de apel a constatat că recursul este nefondat 
pentru următoarele considerente. 

În mod corect prima instanŃă a admis acŃiunea formulată de reclamanta V.I. în 
contradictoriu cu pârâta agenŃia judeŃeană pentru prestaŃii sociale şi a dispus anularea Deciziei 
nr.97/14.06.2010 emisă de agenŃie, motivele de recurs invocate de recurentă neputând fi 
primite. 

Curtea a reŃinut că prima instanŃă a fost investită cu contestaŃia formulată de 
reclamanta V.I. împotriva Deciziei nr.97/14.06.2010 emisă de intimata agenŃia judeŃeană 
pentru prestaŃii sociale, solicitându-se anularea acesteia. Prima instanŃă a dispus doar anularea 
deciziei emise de agenŃia intimată, cerere cu care fusese investită, astfel că nu se poate reŃine 
că instanŃa de fond a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut. 

Pe fondul cauzei, curtea de apel a reŃinut că o decizie de natură a produce efecte 
privind drepturile şi libertăŃile fundamentale trebuie motivată, pentru a da persoanei vizate şi 
instanŃei posibilitatea de a aprecia asupra legalităŃii şi temeiniciei măsurii, asupra graniŃei 
dintre puterea discreŃionară şi arbitrariu, deoarece puterea discreŃionară conferită unei 
autorităŃi nu poate fi privită, într-un stat de drept, ca o putere absolută şi fără limite. Aceasta 
cu atât mai mult cu cât, în prezenta cauză, efectele actului administrativ privesc dreptul la 
muncă, drept ce nu poate fi vătămat printr-un act nemotivat. 

ObligaŃia autorităŃii emitente de a motiva actul administrativ se înscrie între 
coordonatele dreptului la o bună administrare consacrat în art. 41 al Cartei Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene şi constituie o garanŃie contra arbitrariului administraŃiei 
publice, impunându-se cu deosebire în cazul actelor privind drepturi subiective sau situaŃii 
juridice individuale. Motivarea unei decizii administrative nu poate fi limitată la norme de 
competenŃă a autorităŃii emitente, ci trebuie să conŃină elemente de fapt şi de drept care să 
permită, pe de o parte, destinatarilor să cunoască şi să evalueze temeiurile şi efectele deciziei, 
iar pe de altă parte să facă posibilă exercitarea controlului asupra modului în care autoritatea 
emitentă şi-a exercitat dreptul de apreciere. 

Ca orice act administrativ sau jurisdicŃional, şi decizia de sancŃionare trebuie să fie 
motivată pentru a se asigura respectarea principiului accesul liber la justiŃie şi a dreptului la 
apărare, consacrate de art. 21 şi 24 din ConstituŃie, precum şi pentru a se asigura dreptul la un 
proces echitabil, consacrat de art.6 paragraf 1 din ConvenŃia europeană a drepturilor omului. 
Nemotivarea unui astfel de act administrativ-jurisdicŃional face ca soluŃia dispusă să aibă 
caracter arbitrar şi pune instanŃa investită cu soluŃionarea acŃiunii în imposibilitatea de a 
verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului.  

Prin urmare, lipsa motivării afectează însăşi valabilitatea actului şi conduce la 
nulitatea acestuia. În cauză, motivarea actului este extrem de sumară şi contradictorie, fapt ce 
echivalează cu lipsa motivării. Astfel, curtea a observat că art. 1 din Decizia nr.97/2010 
prevedea sancŃionarea pentru dezinformarea conducerii instituŃiei privind modul de 
soluŃionare a cererii nr. 5178/22.02.2010, în timp ce în preambulul deciziei se făcea referire la 
soluŃionarea cu neglijenŃă a cererii unui petent. Deşi se invoca, astfel, soluŃionarea cu 
neglijenŃă a cererii acelui petent, cerere înregistrată în evidenŃa unităŃii la 22.02.2010, nu s-a 
făcut dovada repartizării spre soluŃionare a cererii către contestatoare, în condiŃiile în care 
aceasta a invocat chiar acest aspect, inclusiv soluŃionarea acelei cereri de o altă angajată, pe 
care a şi nominalizat-o. 

În ceea ce priveşte dezinformarea conducerii cu privire la modul de soluŃionare a 
cererii, nu s-a făcut dovada că aceasta intra în atribuŃiile de serviciu ale contestatoarei; de 
altfel, notele explicative solicitate vizau o cu totul altă situaŃie, şi anume prezentarea la 
ghişeul de relaŃii cu publicul a unei persoane ce nu era reprezentantul legal şi nici împuternicit 
al acestuia, pentru a solicita relaŃii cu privire la alocaŃia de stat ce se cuvenea unui minor, 
relaŃii pe care contestatoarea nu a putut să le furnizeze. 

Curtea a mai observat astfel că motivele de recurs erau pur formale, neavând nici un 



corespondent în probele de la dosar şi în dispoziŃiile legale incidente. Cu privire la susŃinerea 
recurentei că prima instanŃa a depăşit atribuŃiile puterii judecătoreşti, având în vedere aspecte 
prevăzute de codul muncii, deşi intimata era funcŃionar public şi nu personal contractual, 
curtea a constatat că prima instanŃă şi-a întemeiat soluŃia şi analiza pe dispoziŃiile art. 77 şi 78 
din Legea nr.188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici. Faptul că a făcut referire şi la 
unele dispoziŃii din codul muncii nu înseamnă că nu a avut în vedere calitatea reclamantei de 
funcŃionar public, ci a făcut aplicarea corectă a dispoziŃiilor art. 117 din acelaşi act normativ 
ce prevede:” DispoziŃiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaŃiei muncii, 
precum şi cu reglementările de drept comun”. În plus indicare greşită a temeiului de drept nu 
poate fi considerată o depăşire a atribuŃiilor puterii judecătoreşti. 

FaŃă de considerente arătate mai sus, în baza art. 312 C.pr.civ., apreciind că soluŃia 
primei instanŃe este legală şi temeinică, şi că aceasta a evaluat temeinic şi complet situaŃia de 
fapt dedusă judecăŃii şi a făcut o judicioasă aplicare a legii, curtea urmează să respingă 
recursul declarat de recurenta agenŃia judeŃeană pentru prestaŃii sociale împotriva sentinŃei 
civile nr. 292/ca din 18.02.2011 pronunŃată de Tribunalul Iaşi, sentinŃă pe care o va menŃine.  

 

7. ConsecinŃele asupra deductibilităŃii TVA în cazul în care nu s-a mai 
finalizat tranzacŃia pentru care s-a acordat iniŃial deducerea 
TVA, în baza facturii reprezentând avans 

Potrivit art. 145 din Legea nr.571/2003 persoanele impozabile au dreptul să 
deducă TVA aferentă achiziŃiilor, dacă acestea sunt utilizate în folosul 
operaŃiunilor taxabile. Rezultă din aceste prevederi legale că deducerea 
TVA aferentă avansului achitat în vederea efectuării lucrărilor de 
construcŃii este condiŃionată de finalizarea obiectivului de investiŃii care să 
ducă la realizarea de operaŃiuni taxabile. În caz contrar, nu se poate vorbi 
de „o achiziŃie” care să poate fi utilizată în vederea operaŃiunilor taxabile. 
Or, chiar dacă contratul nu este reziliat, din probele dosarului rezultă cu 
certitudine imposibilitatea executării contractului iniŃial şi că avansul a fost 
achitat pentru o investiŃie care nu mai poate fi realizată, astfel că 
reclamanta nu poate beneficia de drept de deducere pentru o achiziŃie care, 
în fapt, nu a mai avut loc. 

Decizia nr. 530 din 6 iunie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 237/ca/11.02.2011 pronunŃată de Tribunalul Iaşi s-a admis 
acŃiunea formulată de AF „D.M.-C.”, în prezent Întreprinderea Individuală „D.C.” în 
contradictoriu cu DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi şi, în consecinŃă s-a 
dispus anularea Deciziei nr.615/20.02.2009, a Deciziei de impunere nr. C 7878/12.12.2008 şi 
a Raportului de inspecŃie fiscală nr. C 7877/12.12.2008 emise de DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi. 

Pentru a se pronunŃa astfel instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
în urma solicitării de contestatoarea AF „D.M.-C.”, în prezent Întreprinderea 

Individuală „D.C.”, a rambursării soldului sumei negative de TVA prin decontul privind TVA 
pe luna septembrie 2008, organele de control au efectuat inspecŃia fiscală privind taxa pe 
valoare adăugată pentru perioada 30.06.2006- 30.06.2008, iar în baza deciziei de reverificare 
nr. C7858/11.12.2008 s-a reverificat şi perioada 23.06.2004-30.06.2006. 

Rezultatul inspecŃiei fiscale s-a concretizat prin încheierea raportului de inspecŃie 
fiscală şi a Deciziei de impunere, contestate în cauză, prin care s-a stabilit TVA suplimentară 
de plată în sumă de 19.494 lei şi obligaŃii fiscale accesorii aferente în sumă de 11.814 lei. 
ContestaŃia formulata împotriva Deciziei de impunere a fost respinsă cu motivaŃia că acel 
contract care a stat la bază este reziliat de drept. 

În ceea ce priveşte situaŃia de fapt, tribunalul a reŃinut că între contestatoare şi SC 
„B.C.” SRL Ploieşti s-a încheiat un parteneriat economic în vederea realizării obiectivului de 



investiŃii „fermă creştere animale”, încheindu-se contractul nr. 874/30.11.2005, în realizarea 
căruia contestatoarea a achitat societăŃii de construcŃii suma de 122.100 lei, din care TVA 
19.494 lei cu factura nr. 8922694/22.12.2005. TVA aferentă facturii a fost dedusă, 
contestatoarea beneficiind de rambursare de TVA. 

Organul de control a constatat că evidenta contabila corespunde cu evidenta sintetica a 
plaŃilor şi că declaraŃiile de plată s-au depus în termen la organul fiscal teritorial. Totalul 
TVA-ului neadmis la deducere este de 19494 lei pentru care s-au calculat majorări de 11.814 
lei. 

Acest TVA corespunde sumei de 122.100 lei avans lucrări de construcŃie, achitată 
către SC „B.C.” SRL Ploieşti 

Organul de control a reŃinut că factura emisă de contestatoare în baza contractului 
încheiat între parŃi nu mai prezintă drept de deducere TVA, motivul fiind acela că executantul 
lucrării nu a executat lucrarea în conformitate cu termenii contractuali şi a considerat, în mod 
nelegal, şi cu depăşirea atribuŃiilor sale, că la depăşirea termenului stipulat în contract pentru 
finalizarea lucrărilor, contractul se reziliază de drept.  

InstanŃa a constatat că motivarea organului de control pentru refuzarea rambursării 
sumei TVA şi majorări, exceda literei şi spiritului Codului fiscal. 

În primul rând, organul fiscal nu putea să constate reziliat un contract, în lipsa unor 
acte care să stabilească acest fapt, chiar dacă termenul acestuia era depăşit şi chiar dacă 
lucrările nu s-au finalizat la data la care ar fi trebuit.  

In al doilea rând, este bine cunoscut că – principial – faptul generator de TVA îl 
constituie numai şi numai operaŃiunile de transfer definitiv de bunuri, prestări servicii, etc., 
după cum rezultă din art.128-131 Cod fiscal. 

Potrivit art. 134 ind. 2 din C. fiscal: „Exigibilitatea taxei intervine la data la care are 
loc faptul generator. 

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine: a) la data 
emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator; b) la data la care se 
încasează avansul, pentru plăŃile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul 
generator. Fac excepŃie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata importurilor şi a 
taxei pe valoarea adăugată aferente importului, precum şi orice avansuri încasate pentru 
operaŃiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezintă plata parŃială sau 
integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării sau prestării 
acestora; 

c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii 
realizate prin maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.” 

Prin urmare, în speŃă exigibilitatea taxei a intervenit la data la care s-a emis factura, 
fapt recunoscut de organele de control iniŃiale.  

Curtea Supremă de JustiŃie a stabilit prin Decizia nr. 2971/24 octombrie 2000, că dacă 
transferul bunului nu s-a mai produs ca urmare a rezilierii convenŃiei şi restituirii avansului 
(ratelor achitate, în speŃă) sumele reŃinute de organul de control cu titlu de TVA nu sunt 
datorate şi cu atât mai puŃin majorările de întârziere. 

Pe de altă parte, organul de control nu a stabilit că taxa conŃinută în factura de avans ar 
fi fost nedeductibilă sau că nu erau îndeplinite condiŃiile de deducere prevăzute de art.145-147 
Cod fiscal, ci a invocat doar că, raportat la situaŃia de fapt, când contractul este reziliat de 
drept, TVA nu se mai poate deduce. Complet lipsit de fundament, s-a mai invocat faptul că a 
intervenit rezilierea de drept a contractului şi ca atare era obligată practic contestatoarea, aşa 
cum se arăta şi în raportul de expertiză, la plata unei TVA de două ori. De asemenea, a mai 
fost invocată şi posibilitatea emiterii unei facturi de storno a avansului, dar s-a omis faptul că 
aceasta nu trebuie emisă de contestatoarea ce a predat suma de bani, în baza unei facturi care 
se regăsea în contabilitate, ci de SC „B.C.” SRL Ploieşti, ce trebuia să restituie şi avansul 
încasat. 

Aşa fiind, văzând şi statuarea instanŃei supreme, rezulta că operaŃiunea de stornare – 
dacă s-ar fi efectuat de părŃile contractante, ca urmare a rezilierii contractului – avea drept 
consecinŃă revenirea taxei la plătitor, adică la contestatoare, pentru că – finalmente – TVA 



nici nu ar fi fost datorată. 
În cadrul mecanismului legal al taxei, furnizorul de mărfuri colectează TVA de la 

beneficiarii plătitori şi o virează la stat din contul sau colector, iar plătitorii deduc taxa 
achitată în cadrul operaŃiunilor prevăzute de art.147 şi art.1562 Cod fiscal. 

Aşa fiind, în cazul unei rezilieri, taxa plătită din contul colector ar „sta” în bugetul 
satului până la stornarea facturilor, fapt pentru care acest buget nu ar fi suferit pagube. 

Sub acest aspect, motivarea organului de control că actul în baza căruia s-a plătit 
factura este reziliat de drept şi că lucrarea nu mai poate fi efectuata de constructor, ea fiind 
deja finalizată de altă societate, apare ca superfluă şi necorespunzătoare. 

Pe de altă parte, dacă majorările la cel care a dedus TVA ar fi justificate în speŃă, tot 
atât de justificate ar fi dobânzile pe care statul ar trebui să le achite celui care a plătit din 
contul colector TVA nedatorată, iar din aceleaşi motive de echitate, dobânda ar trebui să fie în 
acelaşi cuantum cu majorările şi – finalmente – să ajungă în contul celui ce a plătit ini Ńial 
TVA. 

Judecarea fragmentară, raportat numai la una din societăŃi, altfel spus numai la unul 
din capetele lanŃului, ignorând ansamblul complex al operaŃiunii, duce la concluzii ce pot fi 
aparent valabile pentru societatea controlată, dar care păgubesc nejustificat plătitorii de TVA 
şi care nu respectă litera legii şi spiritul taxei. 

Organul de control nu a făcut raportarea situaŃiei de fapt la contestatoare şi nu a 
analizat influenŃa emiterii facturilor asupra întregii operaŃiuni, evitând să se pronunŃe dacă 
statul sau altcineva au fost prejudiciaŃi. 

Organul de control a considerat – şi a calculat în acel mod – că nu exista drept de 
deducere, ca şi cum taxa n-ar fi fost plătită, stabilind că pentru perioada de până la rezilierea 
contractului nici una din operaŃiuni nu a existat, compensările de TVA din calculul anexat 
fiind făcute cu ignorarea acelor plaŃi şi deduceri absolut legale. În acest mod, finalmente, s-au 
calculat majorări în mod artificial, fără o bază legală.  

Mai mult decât atât, taxele în discuŃie au fost vărsate la buget, au fost folosite în cadrul 
bugetului bugetul nefiind privat în vreun mod prin deducerea taxei la plătitor. 

În considerarea tuturor celor de mai sus, a fost admisă acŃiunea formulată de AF 
„D.M.-C.”, în prezent Întreprinderea Individuală „D.C.” în contradictoriu cu DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi şi, în consecinŃă, s-a dispus anularea Deciziei 
615/20.02.2009, a Deciziei de impunere C 7878/12.12.2008 şi a Raportului de inspecŃie 
fiscală nr. C 7877/12.12.2008 emise de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului 
Iaşi. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs pârâtă DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

În motivarea recursului se arată că în mod greşit s-a admis acŃiunea deşi se impunea 
respingerea ei, prima instanŃă însuşindu-şi concluziile raportului de expertiză, fără a Ńine cont 
de motivele invocate de organul de soluŃionare a contestaŃiei şi de obiecŃiunile sale la raport. 
În temeiul art. 145 din Legea nr.571/2003 persoanele impozabile au dreptul să deducă TVA 
aferentă achiziŃiilor, dacă acestea sunt utilizate în folosul operaŃiunilor taxabile. Astfel 
deducerea TVA aferentă avansului achitat în vederea efectuării lucrărilor de construcŃii este 
condiŃionată de finalizarea obiectivului de investiŃii care să ducă la realizarea de operaŃiuni 
taxabile. Or, până la data efectuării inspecŃie, s-a constatat că investiŃia nu a fost finalizată, 
nerealizându-se nici o operaŃiune taxabilă din exploatarea acesteia. Mai mult, deşi lucrările 
trebuiau demarate în 2005, la data efectuării controlului, decembrie 2008, nu numai că nu erau 
finalizate, dar nici măcar nu erau începute. Recurenta a invocat şi posibilitatea emiterii unei 
facturi de storno a avansului şi faptul că aplicabilitatea contractului a încetat de drept. 
Recurenta mai arată că organul de inspecŃie fiscală a mai constat şi existenŃa unui nou contract 
de antrepriză încheiat de intimată cu un nou constructor SC „R.” SRL pentru construcŃia 
aceluiaşi obiectiv, înfiinŃare eurofermă zootehnică. În prezent, construcŃia a fost finalizată cu 
noul constructor, obiectiv pentru care reclamanta a solicitat şi i s-a aprobat deducerea şi 
rambursarea integrală a TVA aferentă. Astfel, nu se poate acorda dreptul de deducere TVA de 
două ori pentru prestarea aceloraşi servicii de lucrări construcŃii microfermă, de două ori, de 



două societăŃi distincte. Pe cale de consecinŃă, acŃiunea este nefondată şi se impunea 
respingerea ei. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziŃiile legale incidente, 
motivele de recurs invocate şi din oficiu, curtea de apel a constatat că recursul este fondat 
pentru următoarele considerente. 

În baza decontului de rambursare a soldului negativ de TVA o echipă de inspecŃie 
fiscală s-a deplasat la AsociaŃia Familiala Întreprinderea Individuală „D.C.” şi a întocmit 
raportul de inspecŃie fiscală prin care s-a stabilit că ar datora suma de 19.494 lei reprezentând 
TVA rezultată din factura nr.8922694/22.12.2005, precum şi majorări de întârziere în sumă de 
11.814 lei; S-a constatat că în baza contractului de parteneriat încheiat între AF „D.M.-C.” şi 
SC „L.D.” SA Vatra Dornei s-a încheiat un contract pentru înfiinŃarea unei euroferme, 
asociaŃia încheind un contract de credit pentru investiŃii bancare, pentru construcŃia acesteia; 
că din creditul bancar AsociaŃia Familială a contractat lucrarea de construcŃie cu SC „B.C.” 
SRL Ploieşti, pentru care a plătit constructorului un avans în sumă de 122.100 lei în contul 
lucrărilor şi pentru aprovizionarea cu materiale de construcŃie; că în baza facturii emise, TVA 
deductibilă în sumă de 19.494 lei le-a fost restituit de DGFP Iaşi. 

Curtea a reŃinut, fapt necontestat de nici una din părŃi, că nici până în prezent 
constructorul iniŃial SC „B.C.” SRL Ploieşti nu şi-a îndeplinit obligaŃia asumată prin contract. 
În mod surprinzător, deşi avansul era o sumă mai mult decât considerabilă,122.100 lei, 
reprezentând 50% din preŃul convenit, reclamanta nu a făcut vreme îndelungată nici un 
demers în vederea finalizării respectivului contract sau pentru a i se restitui suma de bani 
plătită, iniŃiind abia la 23.12.2008, după trei ani de la data plăŃii avansului, acŃiunea în 
rezoluŃiunea contractului, ce a format obiectul dosarului 10084/99/2008 şi care a fost 
suspendată în temeiul art. 36 din Legea nr.85/2006. Curtea de apel a reŃinut că în aceeaşi 
situaŃie se mai află 15 întreprinderi individuale care au beneficiat de fonduri SAPARD pentru 
realizarea de microferme şi care au contractat cu aceeaşi firmă. 

Este adevărat că în mod greşit organul de inspecŃie fiscală a stabilit că este reziliat de 
drept contractul nr. 874/30.11.2005 pentru considerentele arătate şi de prima instanŃă. De 
asemenea, posibilitatea legală a stornării facturii nu Ńinea de reclamantă şi era nerealizabilă în 
contextul declanşării procedurii insolvenŃei, faŃă de societatea comercială în cauză. Totuşi, în 
mod corect a procedat organul fiscal când a constatat că reclamanta nu putea beneficia de 
deducerea TVA pentru celelalte argumente expuse. Astfel, potrivit art. 145 din Legea 
nr.571/2003, persoanele impozabile au dreptul să deducă TVA aferentă achiziŃiilor, dacă 
acestea sunt utilizate în folosul operaŃiunilor taxabile. Rezultă clar din aceste prevederi legale 
că deducerea TVA aferentă avansului achitat în vederea efectuării lucrărilor de construcŃii 
este condiŃionată de finalizarea obiectivului de investiŃii, care să ducă la realizarea de 
operaŃiuni taxabile. În caz contrar, nu se poate vorbi de „o achiziŃie” care să poate fi utilizată 
în vederea operaŃiunilor taxabile. Or, până la data efectuării inspecŃie s-a constatat că 
investiŃia nu a fost finalizată, în consecinŃă neputându-se realiza nici o operaŃiune taxabilă din 
exploatarea acesteia. Mai mult, deşi lucrările trebuiau demarate în 2005 la data efectuării 
controlului decembrie 2008, nu numai că nu erau finalizate dar nici măcar nu erau începute, 
reclamanta sesizând abia în acest context Tribunalul Iaşi, cu acŃiunea în rezoluŃiunea 
respectivului contract. În plus, organul de inspecŃie fiscală a mai constatat şi existenŃa unui 
nou contract de antrepriză încheiat de intimată cu un nou constructor SC „R.” SRL pentru 
construcŃia aceluiaşi obiectiv, înfiinŃare eurofermă zootehnică. În prezent, construcŃia a fost 
finalizată cu noul constructor, obiectiv pentru care reclamanta a solicitat şi i s-a aprobat 
deducerea şi rambursarea integrală a TVA aferente. Astfel, nu se poate acorda dreptul de 
deducere TVA de două ori pentru prestarea aceluiaşi serviciu lucrări construcŃii microfermă 
de două ori, de două societăŃi distincte, în contextul în care doar una din societăŃi a realizat 
efectiv acest obiectiv. În acest context, a devenit imposibilă faptic realizarea obiectivului de 
firma SC „B.C.” SRL Ploieşti, deoarece, pe de o parte, aceasta era în procedura insolvenŃei, 
iar pe de altă parte obiectivul respectiv a fost deja realizat de o altă firmă. Prin urmare, rezultă 
fără echivoc că respectivul avans a fost achitat pentru o lucrarea care nu a fost realizată de SC 
„B.C.” SRL Ploieşti şi care nici nu mai este posibil a fi realizată de aceasta, astfel că în aceste 



condiŃii nici reclamanta nu poate beneficia de deducerea sumei de 19.494 lei reprezentând 
TVA rezultată din factura nr.8922694/22.12.2005. În mod corect, iniŃial i s-a acordat drept de 
deducere a acestui TVA, căci exigibilitatea taxei a intervenit la data la care s-a emis factura, 
însă aceasta era condiŃionată de finalizarea lucrării pentru care s-a plătit avansul, fapt care nu 
a mai avut loc. 

Tribunalul a avut în vedere şi Decizia nr. 2971/24 octombrie 2000 prin care Curtea 
Supremă de JustiŃie a stabilit că, dacă transferul bunului nu s-a mai produs ca urmare a 
rezilierii convenŃiei şi restituirii avansului (ratelor achitate, în speŃă), atunci sumele reŃinute de 
organul de control cu titlu de TVA nu sunt datorate şi, cu atât mai puŃin, majorările de 
întârziere. Această decizie vine însă în sprijinul faptului că reclamanta, de asemenea, nu poate 
beneficia de drept de deducere, ca un corelativ al faptului că nici cealaltă firmă, prestatoarea 
de serviciu, nu mai datorează TVA. Organul de control nu trebuia să stabilească în cauză dacă 
statul sau altcineva au fost prejudiciaŃi, atribuŃia sa concretă fiind de verificarea a îndreptăŃirii 
reclamantei la deducerea TVA. În plus, nu există date la dosarul cauzei din care să rezulte că 
cealaltă firmă ar fi achitat TVA respectivă la bugetul statului, iar în caz afirmativ ar putea cere 
restituirea acestuia. 

În ceea ce priveşte expertiza contabilă efectuată în cauză, aceasta nu este edificatoare 
întrucât expertul a apreciat că incorect s-a constat de organele fiscale că acest contract este 
reziliat şi suma este nededusă incorect la rambursare. Or, chiar dacă contratul nu este reziliat, 
din probele dosarului a rezultat cu certitudine imposibilitatea executării contractului iniŃial şi 
că avansul a fost achitat pentru o investiŃie care nu mai poate fi realizată, astfel că reclamanta 
nu poate beneficia de drept de deducere pentru o achiziŃie care, în fapt, nu a mai avut loc. 

În ce priveşte majorările de întârziere calculate, curtea de apel a reŃinut că acestea sunt 
datorate conform principiului de drept accesorium sequitur principale şi că nu a fost 
contestat modul de calcul al acestora prin contestaŃia depusă, astfel că nici instanŃa nu putea 
face verificări sub aspectului cuantumului lor. 

FaŃă de considerente arătate mai sus, în baza art. 312 C. pr.civ., raportat la art. 304 
pct.9 C.pr.civ., apreciind că soluŃia primei instanŃe nu este legală şi temeinică, curtea de apel a 
admis recursul declarat de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi împotriva 
sentinŃei nr. 237/ca/11.02.2011 pronunŃată de Tribunalul Iaşi, sentinŃă pe care a modificat-o în 
tot, în sensul respingerii acŃiunii formulate de reclamantul AF „D.M.-C.”, în prezent 
Întreprinderea Individuală „D.C.”, în contradictoriu cu pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a JudeŃului Iaşi. 

8. Hotărâre de acordare a despăgubirilor, emisă de comisia judeŃeană 
de aplicare a Legii nr. 290/2003  

Legea nr. 290/2003 

Nedovedirea de către reclamant a refugiului autorului său şi a proprietăŃii 
bunurilor pentru care solicită despăgubiri nu are relevanŃă, deoarece 
hotărârea de acordare a despăgubirilor, emisă de comisia judeŃeană de 
aplicare a Legii nr. 290/2003, nefiind desfiinŃată, îşi produce efectele 
specifice potrivit cu natura acesteia, de act administrativ individual.  

Decizia civilă nr. 325 din 1 aprilie 2011 

Reclamantul CDM le-a chemat în judecată pe pârâtele Comisia JudeŃeană Iaşi de 
Aplicare a Legii nr. 290/2003, InstituŃia Prefectului JudeŃului Iaşi şi Autoritatea NaŃională 
pentru Restituirea ProprietăŃilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 solicitând să 
se dispună obligarea pârâtelor la achitarea sumei de 55056,81 lei, reprezentând 60% din suma 
totală de 91761,35 lei (50% din valoarea totală a despăgubirilor - compensaŃii băneşti 
acordate prin aceeaşi hotărâre atât reclamantului, cât şi fratelui său) ce reprezintă despăgubiri 
acordate în temeiul Legii nr. 290/2003, sumă reactualiză conform indicelui de inflaŃie al 
bunurilor de consum, sub sancŃiunea obligării pârâtelor la plata unei amenzi civile în folosul 
statului de 50 lei/zi de întârziere până la îndeplinirea obligaŃiei de achitare a sumei 



menŃionate. 
Tribunalul a admis în parte acŃiunea formulată de CDM în contradictoriu cu 

Autoritatea NaŃională pentru Restituirea ProprietăŃilor - Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 
290/2003 şi a obligat-o pe pârâtă să îi achite reclamantului suma de 60% din totalul acordat 
prin Hotărârea nr. 44/22.03.2006 emisă de Comisia JudeŃeană de Aplicare a Legii nr. 
290/2003, respectiv suma de 55056,81 lei, sumă ce va fi actualizată la data plăŃii cu indicele 
de inflaŃie al bunurilor de consum. 

Împotriva sentinŃei indicate mai sus a declarat recurs Autoritatea NaŃională pentru 
Restituirea ProprietăŃilor arătând că Hotărârea nr. 44/2006 a fost emisă fără a fi respectate 
prevederile Legii nr. 290/2003, deoarece nu s-a făcut nici dovada refugiului autorului 
reclamantului şi nici dovada proprietăŃii bunurilor pentru care se solicită despăgubiri, fapt 
pentru care a arătat că nu va dispune plata tranşei a doua din despăgubirile stabilite. 

Curtea de Apel a respins recursul reŃinând că Legea nr. 290/2003 stabileşte condiŃiile 
în care se acordă despăgubiri sau compensaŃii cetăŃenilor romani pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reŃinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi łinutul HerŃa, ca 
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi 
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, că, în conformitate cu dispoziŃiile art. 10 alin. 
2 din Legea nr. 290/2003, despăgubirile sau compensaŃiile băneşti vor fi acordate 
beneficiarilor în termen de un an de la comunicarea hotărârii comisiei judeŃene ori a 
municipiului Bucureşti, după caz, sau a hotărârii prevăzute la art. 8 alin. 4 sau 6, respectiv la 
art. 9, plata lor putându-se face şi în rate, în maximum 2 ani, în funcŃie de disponibilităŃile 
băneşti ale direcŃiilor prevăzute la art. 11 alin. 1, că în art. 13 al acestui act normativ se 
prevede că gestionarea fondurilor destinate despăgubirilor, precum şi modalităŃile de efectuare 
a plăŃilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de Autoritatea NaŃională pentru 
Restituirea ProprietăŃilor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului şi că în aplicarea acestui text 
de lege, prin Hotărârea nr. 1120/2006, Guvernul României a aprobat Normele metodologice 
pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. 

A mai reŃinut instanŃa de recurs că în art. 18 alin. 5 lit. c din Norme se stabileşte că 
plata compensaŃiilor se va face, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaŃie în 
bugetul de stat, eşalonat, în două tranşe, pe parcursul a doi ani executivi, 40% în primul an, şi 
restul în anul următor, când cuantumul compensaŃiilor depăşeşte 100001 lei. 

Comisia judeŃeană Iaşi de aplicare a Legii 290/2003, prin Hotărârea nr. 44/22.03.2006, 
a admis cererea numiŃilor CDM şi CDA şi a dispus acordarea de despăgubiri în valoare totală 
de 183.522,69 lei pentru bunurile avute în proprietate de autorii lor, CD şi M, situate în str. 
H., nr. 5, com. Noua SuliŃa, jud. Hotin din Basarabia, deŃinute sau rămase în Bucovina de 
Nord ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace dintre România şi Puterile 
Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10.02.1947. 

Hotărârea nr. 44/22.03.2006, emisă de Comisia judeŃeană Iaşi de aplicare a Legii 
290/2003, nu a fost revocată de emitent, nu a format obiectul vreunei contestaŃii şi nici nu a 
fost invalidată prin altă modalitate legală, devenind executorie. Această hotărâre a fost 
înaintată pârâtei, care a procedat la achitarea primei transe de despăgubiri, respectiv 40% din 
cuantumul stabilit cu titlu de despăgubiri. 

În aceste condiŃii, instanŃa de recurs a considerat că în cauză devin aplicabile 
prevederile art. 10 alin. 2 şi art. 11 alin. 1 din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, care dispun că despăgubirile şi compensaŃiile vor fi acordate 
beneficiarilor în termen de un an de la comunicarea hotărârii comisiei judeŃene sau, în funcŃie 
de disponibilităŃile băneşti, în rate în maximum doi ani şi că plata despăgubirilor se dispune 
de către Autoritatea NaŃională pentru Restituirea ProprietăŃilor, Serviciul pentru aplicarea 
Legii nr. 290/2003.  

De asemenea, sunt incidente şi prevederile art. 6 alin. 7 fraza I din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd 
obligaŃia vicepreşedintelui AutorităŃii NaŃionale pentru Restituirea ProprietăŃilor, care 
coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, de a dispune, prin decizie, 



plata despăgubirilor acordate în conformitate cu aceste legi, stabilite prin hotărâri ale 
comisiilor judeŃene, respectiv ale comisiei municipiului Bucureşti. 

Împrejurările relevate ca motive de recurs de recurenta Autoritatea NaŃională pentru 
Restituirea ProprietăŃilor, referitoare la nedovedirea de către intimatul-reclamant a refugiului 
autorului său şi a proprietăŃii bunurilor pentru care se solicită despăgubiri, nu au relevanŃă în 
cauză, în condiŃiile în care, aşa cum s-a menŃionat, hotărârea de acordare a despăgubirilor, 
emisă de Comisia judeŃeană Iaşi de aplicare a Legii nr. 290/2003, nefiind desfiinŃată, îşi 
produce efectele specifice potrivit cu natura acesteia de act administrativ individual.  

FaŃă de cele ce preced, Ńinând seama şi de jurisprudenŃa Înaltei CurŃi de CasaŃie şi 
JustiŃie - SecŃia de contencios administrativ şi fiscal în această materie, exprimată prin decizia 
nr. 25/08.01.2009, curtea de apel a considerat că motivele de recurs invocate în cauză nu sunt 
întemeiate. 

9. AcŃiune în anulare a unei hotărâri de consiliu local promovată de 
instituŃia prefectului. nerespectarea termenului de prescripŃie de 
6 luni. ConsecinŃe 

InstituŃia prefectului are obligaŃia de a se încadra în termenul de prescripŃie de 6 
luni prevăzut de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, pentru a-şi exercita dreptul de sesizare a instanŃei privind 
cenzurarea legalităŃii actelor administrative emise de unităŃile 
administrativ-teritoriale, din raza sa de activitate, interval în care are 
obligaŃia de obŃinere şi verificare a întregii documentaŃii necesare emiterii 
actului de legalitate ce este obligat a-l emite conform legii. 

Decizia civilă nr.333 din 4 aprilie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 1087/CA/30.11.2010 a Tribunalului Iaşi s-a dispus admiterea 
excepŃiei prescripŃiei şi în consecinŃă, s-a respins acŃiunea formulată de reclamantul Prefectul 
JudeŃului Iaşi, în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. „I.” 
S.R.L. 

InstanŃa de fond, analizând cu prioritate excepŃia prescripŃiei, invocată de pârâtul S.C. 
„I.” S.R.L., în conformitate cu dispoziŃiile art. 137 Cod procedură civilă, a reŃinut 
următoarele: 

Potrivit art. 11 alin. 1 lit. a din Legea 554/2004, cererile prin care se solicită anularea 
unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului 
pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la data 
comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; de la data comunicării refuzului nejustificat 
de soluŃionare a cererii; de la data expirării termenului de soluŃionare a plângerii prealabile, 
respectiv data expirării termenului legal de soluŃionare a cererii; de la data expirării 
termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ 
emis în soluŃionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile; de la data 
încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor 
administrative.  

Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol: „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 cunoştinŃă, data 
introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz”.  

În cazul acŃiunii formulate de Prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau 
AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, termenul curge de la data când s-a cunoscut 
existenŃa actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile alin. (2).  

Potrivit art. 11 alin. 5 din Legea 554/2004, termenul de 6 luni este termen de 
prescripŃie, iar termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere.  

În speŃă, Hotărârea nr. 320/30 iunie 2009 a Consiliului Local Iaşi, a fost comunicată 
Prefectului JudeŃului Iaşi la data de 10.07.2009 (cu numărul de înregistrare la InstituŃia 



Prefectului 18.067/10.07.2009). Aşadar de la această dată a început să curgă termenul de 6 
luni prev. de art. 11 alin. 1 din Legea 554/2004 privind anularea actului administrativ 
contestat. 

De la data de 10.07.2009 şi până la data de 9.01.2010 când InstituŃia Prefectului a 
formulat plângere prealabilă, înregistrată la Consiliul Local Iaşi sub nr. 2518/8.01.2010 
reclamantul a cules informaŃii cu privire la calitatea de „zonă protejată” a terenului situat în 
Iaşi, str. E.D. nr. 27. 

Astfel, prin adresa nr. 2868/7.10.2009 (care face referire la o altă adresă cu acelaşi 
număr , din 2.09.2009), reclamantul a solicitat DirecŃiei JudeŃene pentru Cultură, Culte şi 
patrimoniu Cultural Iaşi, să se comunice punctul de vedere al acestei instituŃii cu privire la 
terenul situat în Iaşi, str. E.D. nr. 27. 

La această adresă, DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
NaŃional Iaşi a răspuns prin adresa nr. 24/8.01.2010 înregistrată la instituŃia Prefectului Iaşi 
sub nr. 370/8.01.2010, în sensul că terenul în litigiu (situat în Iaşi, str. E. Doamna nr. 27) este 
amplasat în zona de protecŃie a obiectivelor înscrise în lista documentelor istorice, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 646/iulie 2004. 

S-a recomandat întocmirea unui PUZ de zonă protejată care va fi depus spre avizare la 
Comisia NaŃională a Monumentelor Istorice. 

De altfel, reclamanta a susŃinut în petitul acŃiunii, că a luat la cunoştinŃă despre faptul 
necesităŃii întocmirii unui PUZ de zonă protejată prin adresa nr. 786/15.08.2008 prin care 
DirecŃia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural NaŃional Iaşi nu a acordat avizul pentru 
întocmirea PUZ cu privire la terenul din str. E.D. nr. 27, recomandând întocmirea unui PUZ 
de zonă protejată, şi avizul Comisiei NaŃionale a Monumentelor Istorice. 

Ulterior, prin adresa nr. 1283/2010 Primăria Iaşi a susŃinut că amplasamentul studiat 
este în afara perimetrului Centrului Istoric, şi din terenul pentru construiri nu se află în zona 
de protecŃie a monumentelor istorice sau în zona protejată şi nu necesită avizul ministerului în 
resort. 

Este adevărat că DirecŃia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural a răspuns celor 
două adrese înaintate de reclamant în lunile septembrie şi octombrie 2009, abia la data de 
8.01.2010, în sensul necesităŃii întocmirii PUZ de zonă protejată, însă reclamantul a 
recunoscut faptul că a cunoscut refuzul DirecŃiei privind avizarea PUZ-ului încă de la nivelul 
anului 2008 (Conform adresei 786/15.08.2008 emisă de DirecŃia către beneficiarul S.C. „I.” 
S.R.L.). 

FaŃă de această situaŃie, tribunalul a apreciat că reclamantul avea elementele necesare 
atacării în instanŃă a actului administrativ (respectiv H.C.L. 320/30 iunie 2009), în termenul 
de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. 1 din Legea 554/2004. 

Tribunalul a mai reŃinut, de asemenea, că dispoziŃiile Legii nr. 554/2004 exceptează 
Prefectul de la regula procedurii prealabile , acesta, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, 
putând ataca actul administrativ direct în faŃa instanŃei de contencios administrativ (art. 7 alin. 
5 din lege). 

În cazul de faŃă, de la data de 10.07.2009, când a fost înregistrată la InstituŃia 
Prefectului hotărârea contestată şi până la data de 30 martie 2010, când a fost înregistrată 
acŃiunea pe rolul Tribunalului Iaşi, acest termen a fost depăşit. 

Cu privire la situaŃia prevăzută la alin. 2 al art. 11 din Legea 554/2004 reactualizată, 
Tribunalul a reŃinut că reclamantul din prezenta cauză nu a făcut dovada „motivelor 
temeinice” care l-au determinat să promoveze acŃiunea, peste termenul de 6 luni menŃionat 
anterior. 

Faptul necomunicării răspunsului de către DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniu Cultural NaŃional Iaşi, până la termenul din 8.01.2010 , nu poate constitui „motiv 
temeinic”, în sensul menŃionat anterior, atâta vreme cât nu s-au depus diligenŃele necesare 
pentru obŃinerea răspunsului la adresele înaintate către această instituŃie încă din lunile 
septembrie şi octombrie 2009. 

Concluzionând, tribunalul a reŃinut că acŃiunea formulată de Prefectul JudeŃului Iaşi, 
înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 30.03.2010, este prescrisă ,fiind introdusă cu 



depăşirea termenului de 6 luni, prevăzut de art. 11 alin. 3 raportat la art. 11 alin. 1 din Legea 
554/2004, în cauză neexistând motive temeinice pentru introducerea acŃiunii în termenul 
prevăzut de art. 11 alin. 2 din Legea 554/2004. 

Curtea a respins recursul reclamantului ca fiind nefondat, pentru considerentele de mai 
jos. 

Astfel, prin motivele sale de recurs, reclamantul recunoaşte depăşirea termenului de 6 
luni prevăzut de art. 11 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ pentru introducerea 
unei acŃiuni în contenciosul administrativ considerând însă că poate fi aplicată derogarea de la 
alin.2) al aceluiaşi articol, respectiv a încadrării în termenul de cel mult un an, întrucât au 
existat ”motive temeinice” pentru depăşirea termenului de 6 luni prevăzut la alin. 2). 

Ori, InstituŃia Prefectului JudeŃului Iaşi a primit Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 
320/30.06.2009 la data de 10.07.2009, şi cum nu avea obligaŃia parcurgerii procedurii 
prealabile, raportat textului expres al art. 7 alin.5 din Legea contenciosului administrativ, 
rezultă că reclamantul avea obligaŃia întreprinderii tuturor diligenŃelor privind controlul de 
legalitate al actului administrativ ce i-a fost comunicat, în intervalul legal de 6 luni prevăzut 
de art. 11 alin.1 din Legea 554/2004. 

De altfel, demersuri pentru verificarea legalităŃii H.C.L. 320/2009 au şi fost întreprinse 
de reclamant, încă din octombrie 2009 – cu nr. 2868, adresată DirecŃiei JudeŃene pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Iaşi -, la care a primit răspuns înlăuntrul termenului de 
prescripŃie de 6 luni – sentinŃa nr. 370/08.01.2010 -, în condiŃiile în care cunoştea punctul de 
vedere al acestei direcŃii încă din data de 15.08.2008, (adresa nr. 786 pag. 161 dosar fond), 
anterior emiterii H.C.L. 320/2009, astfel că se putea încadra în termenul legal de 6 luni pentru 
completarea documentaŃiei şi emiterea avizului de legalitate prevăzut de lege, ori a acŃiunii în 
anularea actului administrativ respectiv. 

MotivaŃia neprimirii în timp util a răspunsului la demersurile pe care le-a întreprins la 
diferitele instituŃii abilitate a le furniza, ca argument în recunoaşterea termenului de decădere 
de 1 an, ca excepŃie de la regula prescriptibilităŃii acŃiunii în termenul de 6 luni, nu poate fi 
însă încadrat în noŃiunea de ”motive temeinice” prevăzute de art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ, motive ce ar fi trebuit să îmbrace caracteristicile forŃei majore, 
ori a cazului fortuit, ce nu se regăsesc în cauză, cu atât mai mult cu cât argumentaŃia în fapt a 
acŃiunii se bazează pe adresa D.C.C.P.C.N. Iaşi nr. 786/15.08.2008 şi pe lipsa avizului 
Comisiei NaŃionale a Monumentelor Istorice din documentaŃia aferentă H.C.L. nr. 320/2009, 
iar nu pe înscrisurile obŃinute ca efect a demersurilor întreprinse de prefect după primirea 
actului. 

Concluzionând, curtea a reŃinut că în mod corect instanŃa de fond a apreciat ca fiind 
prescrisă acŃiunea reclamantului Prefectul JudeŃului Iaşi, în contradictoriu cu pârâta Consiliul 
Local Iaşi şi SC „I.” SRL şi ca atare a menŃinut ca legală şi temeinică sentinŃa civilă nr. 
1087/CA/2010 a Tribunalului Iaşi cu consecinŃa respingerii ca nefondată a cererii de recurs 
promovată de reclamant.  

10. ExcepŃie de nelegalitate a deciziei de impunere. Inadmisibilitate 

Obiectul acŃiunii principale aflate pe rolul tribunalului l-a constituit critica de 
nelegalitate a unor decizii de impunere, fără a fi urmată de procedura 
prevăzută de art. 205 C.pr.fisc., în care puteau fi criticate actele fiscale sub 
toate aspectele. În faŃa aceleiaşi instanŃe, reclamantul a invocat excepŃia de 
nelegalitate prevăzută de art. 4 din Legea contenciosului administrativ, atât 
în ce priveşte deciziile de impunere, cât şi hotărârile de consiliu local, în 
baza cărora acestea fuseseră emise, fiind sesizată instanŃa de contencios 
administrativ pentru soluŃionarea prioritară a acestor excepŃii, însă pe 
parcursul judecăŃii, reclamantul a renunŃat la judecarea excepŃiei de 
nelegalitate privind hotărârile de consiliu local. 

Aşa fiind, curtea a constatat ca fiind inadmisibile excepŃiile de nelegalitate a 
deciziilor de impunere a căror cenzură fusese solicitată şi în cadrul acŃiunii 
principale, având în vedere că reclamantul avea obligaŃia parcurgerii 



procedurii prevăzute de art. 205 C.pr.fisc., în măsura în care nu a făcut 
dovada că ar fi notificat organul administrativ în sensul renunŃării la 
aceasta, iar în cadrul acelei proceduri putea critica actul administrativ 
fiscal atât sub aspect formal, cât şi material. 

Decizia civilă nr. 363 din 11 aprilie 2011  

Prin sentinŃa nr. 366/CA/29.11.2010, Tribunalul Vaslui a respins excepŃia de 
nelegalitate invocată de reclamanta SC „A.” SRL, având ca obiect deciziile de impunere nr. 
2806/20.05.2009 şi 332/23.01.2009 emise de Primăria comunei S., şi a luat act de renunŃarea 
reclamantei la judecata excepŃiei de nelegalitate a hotărârilor nr. 38/2006 şi 2/2007 emise de 
Consiliul Local S. 

A reŃinut instanŃa de fond că din decizia de impunere nr. 2806/20.05.2005 emisă de 
Primăria com. S. rezultă că s-a stabilit în sarcina SC „A.” SRL impozitul pe spectacol calculat 
pentru perioada 01.01.2007 – 15.12.2008, în cuantum de 37.720 lei şi dobânda pentru această 
obligaŃie fiscală, în cuantum de 19224 lei, iar prin decizia de impunere 332/23.01.2009 emisă 
aceeaşi primărie rezultă că s-a stabilit în sarcina reclamantei SC „A.” SRL şi impozitul pe 
clădiri, impozitul pe teren şi dobânzi la aceste obligaŃii fiscale. 

Ca urmare a restrângerii obiectului acŃiunii, obiect al excepŃiei de nelegalitate au 
rămas numai aceste două acte administrative fiscale. 

Primul motiv de nelegalitate în sensul că cele două decizii de impunere sunt emise de 
Primăria com. S. care nu are calitate de subiect juridic de drept fiscal este neîntemeiat. Din 
art. 17 alin. 1 şi 2 din OG 92/2003 rezultă că subiect al raportului juridic fiscal este unitatea 
administrativ-teritorială care este reprezentată de autorităŃile administraŃiei publice locale, 
precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuŃiilor delegate. 

Din art. 43 al OG 92/2003 rezultă că actul administrativ fiscal cuprinde denumirea 
organului fiscal emitent. Din coroborarea acestor două articole rezultă că emitentul actului 
administrativ fiscal în care se include şi decizia de impunere, este organul fiscal competent. 
Primăria este o structură funcŃională formată din primar, viceprimar, secretar şi aparatul de 
specialitate al Primarului (conform art. 77 din Legea 215/2001), în cauză, deciziile de 
impunere fiind emise de Primăria com. S., care cuprinde aparatul financiar al Primarului com. 
S., primarul cu atribuŃii în domeniul fiscal, conform art. 64 alin. 4 lit. d şi alin. 5 lit. a din 
Legea 215/2001. Aceste decizii de impunere sunt emise de primar şi de contabil, care fac 
parte din structura funcŃională a Primăriei. Întrucât din art. 17 alin. 2 C.pr.fisc. rezultă că 
unitatea administrativ fiscală este reprezentată de compartimentele de specialitate, în mod 
legal deciziile au fost emise de funcŃionarii cu atribuŃii în domeniul fiscal din cadrul 
Primăriei. 

În consecinŃă, în mod legal deciziile de impunere au fost emise de Primărie. 
Motivul de nelegalitate ce rezultă din încheierea din 17.08.2010, respectiv nestabilirea 

de comuna S. a impozitului pe spectacole, este neîntemeiat. 
Impozitul pe spectacol pentru anul 2007 a fost stabilit prin Hotărârea nr.38/29.11.2006 

a Consiliului local, care la art. 2 lit. a) a prevăzut că nivelul impozitelor şi taxelor este cuprins 
în anexa 1. a acestei hotărâri, valoarea impozitului pe spectacole fiind de 2 lei/m.p. în cazul 
discotecilor. 

Din conŃinutul deciziei de impunere 2806/20.05.2009, care stabileşte impozitul pe 
spectacole, rezultă că această obligaŃie fiscală a fost calculată Ńinând cont de valoarea de 2 
lei/m.p., cu trimitere la Hotărârea nr.38/2006. 

Impozitul pe spectacol pe 2008 a fost stabilit prin Hotărârea nr.2/30.04.2008, care a 
prevăzut menŃinerea nivelului impozitelor şi taxelor aplicabile anului 2007. 

SusŃinerea reclamantei că nu a existat o dezbatere a Consiliului local cu privire la 
stabilirea taxelor şi impozitelor este neîntemeiată. 

Hotărârea nr.38/2006 a Consiliului local a fost adoptată ca urmare a şedinŃei 
Consiliului local din aceeaşi dată, atestată de procesul-verbal al şedinŃei, în cadrul căreia a 
fost expusă motivarea proiectului de hotărâre de primarul A.L. şi a fost adoptat în unanimitate 
proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele. Nu era obligatoriu să se discute distinct 



fiecare impozit şi taxă în parte, cum a susŃinut reclamanta, deoarece nici o prevedere legală nu 
impune aceasta. 

DeclaraŃiile fostului primar A.L. şi a altor doi consilieri locali, date în faŃa notarului 
public, în sensul că în perioada 2004 – 2008 nu a fost pusă în dezbaterea consiliului local 
nicio hotărâre privind impozitul pe spectacole, nu au fost reŃinute de instanŃă, pentru că aceste 
declaraŃii erau extrajudiciare, iar din art. 186 şi următoarele C.pr.civ. rezultă că martorii se 
audiază nemijlocit de instanŃă. Aceste declaraŃii nu au fost reŃinute nici ca înscrisuri, pentru 
că, în esenŃă, ele sunt susŃineri testimoniale în faŃa notarului public, iar în procesul civil 
depoziŃiile de martori se administrează direct de instanŃă. 

Mai mult, aceste depoziŃii susŃin contrariul a ceea ce atestă procesul-verbal al şedinŃei 
din 29.11.2006, proces-verbal care a fost semnat de preşedintele de şedinŃă şi de secretar şi 
ştampilat de Consiliul local, ceea ce denotă calitatea de act autentic. 

Până la înscrierea în fals cu privire la autenticitatea acestui înscris autentic, procesul-
verbal şi Hotărârea nr. 38/2006 nu pot fi înlăturate ca probe. 

De asemenea, Hotărârea nr.2/30.01.2008 care a stabilit impozitele şi taxele pentru 
2008, a avut la bază procesul-verbal al Consiliului local din 30 ianuarie 2008, care atestă că a 
fost aprobat proiectul de hotărâre pentru menŃinerea impozitelor şi taxelor la nivelul anului 
2007, cu 14 voturi pentru şi că primarul A.L. a prezentat expunerea de motive. 

La emiterea acestei Hotărâri nr.2/2008 au stat la bază raportul compartimentului 
financiar-contabil, expunerea de motive a Primarului A.L., proiectul de hotărâre şi avizul 
compartimentului de specialitate. Toate aceste acte premergătoare atestă îndeplinirea 
atribuŃiilor primarului şi consiliului local, prevăzute de Legea nr.215/2001, la eliberarea 
actului normativ – Hotărârea Consiliului local. 

Cele două hotărâri au primit avizul de legalitate al Prefecturii Vaslui, iar faptul că 
impozitul pe spectacole se stabileşte în luna mai a fiecărui an fiscal următor (conform art. 180 
din Normele metodologice pentru aplicarea art. 275 din Codul fiscal) nu determină 
nelegalitatea celor două hotărâri. 

În cauză, Hotărârea nr. 38 a fost adoptată în 29.11.2006, iar Hotărârea nr.2 a fost 
adoptată în ianuarie 2008, cu nerespectarea prevederilor anterioare. 

Această încălcare nu i-a adus reclamantei nicio vătămare, din moment ce hotărârile au 
fost adoptate anterior perioadei pentru care s-a stabilit impozitul pe spectacole. 

SusŃinerea reclamantei din 08.11.2010, că nu a făcut declaraŃii privind realizarea 
spectacolelor şi nu a plătit acest impozit pe spectacole pentru că a existat o înŃelegere verbală 
la primării în sensul că oferea sala pentru diferite festivităŃi organizate de Primărie, nu a fost 
reŃinută de instanŃă, întrucât înŃelegerea nu a fost probată. 

Reclamanta a susŃinut exclusiv în cuvântul pe fond că un motiv de nelegalitate al 
Deciziei nr.2806/2009 este faptul că în cuprinsul acesteia nu se invocă nicio hotărâre de 
consiliu local. 

Din anexa nr.1 a deciziei de impunere rezultă cuantumul cotei de impozit avut în 
vedere pentru impozitul pentru clădire şi teren calculat în perioada 2005 – 2008. Din 
conŃinutul deciziei rezultă că temeiul în drept este Legea nr. 571/2003 şi H.G. nr. 45/2004, iar 
din anexă rezultă modalitatea de calcul a impozitului. În consecinŃă, decizia de impunere a 
fost emisă cu respectarea prevederilor art. 43 din O.G. nr.92/2003, cu indicarea tuturor 
elementelor, inclusiv motivarea în fapt şi în drept. 

În consecinŃă, acŃiunea având ca obiect excepŃia de nelegalitate a deciziilor de 
impunere este neîntemeiată şi a fost respinsă.  

Curtea a respins recursul reclamantului ca nefondat, pentru considerentele de mai jos. 
Astfel, excepŃia de nelegalitate a deciziei de impunere nr. 2806/20.05.2009 şi respectiv 

nr. 332/23.07.2009 a fost invocată de S.C. „A.” S.R.L. în dosarul Tribunalului Vaslui nr. 
1033/244/2009, având ca obiect recursul promovat de contestatoarea S.C. „A.” S.R.L., 
împotriva sentinŃei civile nr. 1386/21.12.2009 a Judecătoriei Huşi, prin care i-a fost respinsă 
contestaŃia la executare împotriva somaŃiei nr. 50/22.05.2009 şi a titlului executoriu nr. 
18/20.05.2009, acte de executare emise în considerarea deciziilor de impunere pretins 
nelegale. 



Obiectul acestei excepŃii de nelegalitate l-au constituit şi H.C.L. ale comunei S. nr. 
2/2007 şi nr. 38/2008, în baza cărora s-au emis deciziile de impunere sus-menŃionate, numai 
că la aceste capete s-a renunŃat la judecată în faŃa instanŃei de contencios administrativ. 

Or, în forma sa iniŃială, excepŃia de nelegalitate invocată în faŃa judecătoriei, 
îndeplinea condiŃiilor de admisibilitate şi respectiv sesizare a instanŃei de contencios 
administrativ, prin prisma dispoziŃiilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ, întrucât 
titlurile executorii în cauză îşi aveau izvorul în cuprinsul HCL nr. 2/2007 şi nr. 38/2008, 
constatarea eventuală a nelegalităŃii acestora având consecinŃă directă asupra executării 
taxelor ce ar fi fost aprobate prin aceste acte administrative. 

Numai că reclamanta a renunŃat la judecata capetelor din excepŃia de nelegalitate ce 
vizau cenzura acestor hotărâri de consiliu local, aşa încât considerentele instanŃei de fond 
privind legala adoptare a acestor hotărâri exced în realitate investirii instanŃei de contencios în 
procedura excepŃiei de nelegalitate din prezenta cauză. 

În atari condiŃii, prima instanŃă avea în realitate a se pronunŃa doar asupra excepŃiei de 
nelegalitate a celor două acte fiscale – decizii de impunere -, ce au generat în fapt titlurile 
executorii contestate la Judecătoria Huşi în dosarul său nr. 1033/244/2009, înregistrat la 
04.06.2009. 

Or, Codul de procedură fiscală defineşte în art. 1 „domeniul” său de aplicare, în sensul 
că prin acest act normativ se „reglementează drepturile şi obligaŃiile părŃilor din raporturile 
juridice fiscale privind administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi 
bugetelor locale, prevăzute de Codul fiscal”. 

Art. 41 Cod procedură fiscală defineşte actul administrativ fiscal ca fiind actul emis de 
organul fiscal competent în aplicarea legislaŃiei privind stabilirea, modificarea sau atingerea 
drepturilor şi obligaŃiilor fiscale. Decizia de impunere prezintă conform acestei definiŃii si 
teoriei generale a dreptului, particularităŃile actului administrativ fiscal respectiv: reprezintă o 
manifestare unilaterală de voinŃă a emitentului sau delimitându-se de faptele administrative, 
iar consecinŃa cea mai importantă a acestei delimitări vizează dreptul contribuabilului de a 
contesta decizia, fapt expres menŃionat în cuprinsul acesteia; manifestarea de voinŃă a 
organului fiscal este generatoare de efecte juridice, adică de drepturi şi obligaŃii deosebindu-se 
de celelalte manifestări de voinŃa ale autorităŃii fiscale (adrese, răspunsuri etc.) ce au caracter 
orientativ. ConsecinŃa este aceeaşi, posibilitatea contribuabilului de a contesta actele 
administrative fiscale; este un act administrativ, dar fiind emis de un organ fiscal, devine un 
act administrativ de tip fiscal, Legea 554/2004 - legea cadru a contenciosului administrativ 
aplicându-se ori de câte ori legislaŃia fiscală nu conŃine dispoziŃii speciale; În cauză sunt însă 
dispoziŃii speciale privind modalitatea de contestare a acesteia ce se regăsesc în dis part 205-
208 C.pr.fisc.; actele administrative fiscale sunt emise în aplicarea legislaŃiei privind 
stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaŃiilor fiscale. 

Titlurile executorii contestate la executare intrau în sfera de reglementare a Codului de 
procedură fiscală, chiar dacă practica judiciară a apreciat că soluŃionarea acestor cauze intră în 
competenŃa instanŃelor de drept comun în materie de executare silită – Judecătoria Huşi în 
prezenta speŃă. 

Raportul juridic obligaŃional aflându-se în sfera contenciosului fiscal, rezultă că în 
privinŃa deciziilor de impunere puse în executare prin titlurile executorii atacate în dosarul 
Judecătoriei Huşi nr. 1033/244/2009 le erau incidente dispoziŃiile procedurale fiscale, după 
cum urmează: 

Art. 205 din Codul de procedură fiscală prevede în alin. (1): „Împotriva titlului de 
creanŃă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaŃie 
potrivit legii. ContestaŃia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acŃiune al 
celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal …”. 

Ar. 6 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 dispune de asemeni că: „Actul administrativ-
jurisdicŃional pentru care, prin lege organică specială, se prevede o cale de atac în faŃa unei 
alte jurisdicŃii administrative speciale poate fi atacat direct la instanŃa de contencios 
administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea înŃelege să renunŃe la calea 
administrativ-jurisdicŃională de atac”. 



Aşa fiind, în speŃă reclamantul nemulŃumit de decizia de impunere nr. 332/23.01.2009, 
prin care i s-a stabilit suma de 8.660 lei cu titlu de impozit clădiri şi teren, precum şi de 
decizia de impunere nr. 2806/20.05.2009 emisă pentru suma de 56.944 lei impozit pe 
spectacole, în situaŃia în care nu a notificat renunŃarea la procedura jurisdicŃională, avea 
obligaŃia a le contesta în condiŃiile art. 205 Cod procedură fiscală coroborat cu art. 6 alin. (3) 
din Legea contenciosului administrativ, în paralel cu contestaŃia la executare promovată de 
04.06.2009 în dosarul Judecătoriei Huşi nr. 1033/244/2009, contestaŃie în care putea critica 
cele două acte administrative atât sub aspect formal/procedural, cât şi pe fond, decizia emisă 
în soluŃionarea contestaŃiei putând fi atacată la instanŃa de contencios administrativ, conform 
titlului IX din OG nr. 92/2003, conform principiului regulii speciale derogatorii.  

Aşadar, conduita reclamantei de a fragmenta aceste proceduri şi a formula o excepŃie 
de nelegalitate a unor acte fiscale (deciziile de impunere), în cadrul litigiului privind titlurile 
executorii privind actele fiscale respective, are de fapt semnificaŃia invocării unei excepŃii de 
nelegalitate a actului ce ar fi trebuit să se constituie în realitate ca obiect principal al acŃiunii, 
dacă era respectată procedura fiscală incidentă şi obligatorie. 

Rezultă că prin procedeul adoptat în cauză, reclamanta nu a făcut decât să încerce 
eludarea dispoziŃiilor procedurale prevăzute în Codul de procedură fiscală, şi se supună 
cenzurii instanŃei de contencios administrativ în mod ocolit şi cu încălcarea termenelor legale, 
speciale, legalitatea deciziilor de impunere, această conduită neputând fi însă încadrată în 
raŃiunea reglementării art. 4 din Legea contenciosului administrativ. 

Aşa fiind, raportat celor sus-menŃionate, curtea de apel a menŃinut soluŃia instanŃei de 
fond, respingând ca nefondat recursul promovat de reclamanta S.C. „A.” S.R.L. Huşi. 

11. Contract comercial perfectat ca urmare a derulării procedurii de 
achiziŃii publice. Nerespectarea condiŃiilor de recepŃie a 
produselor. ConsecinŃe 

Efectuarea de autoritatea contractantă a recepŃiei produselor în absenŃa 
furnizorului şi denunŃarea contractului pentru pretinse lipsuri, fără a-i cere 
acestuia din urmă remedierea lor, este abuzivă, contravenind dispoziŃiilor 
contractului de achiziŃie, pretinsele deficienŃe nefiind probate nici în faŃa 
instanŃei. 

Nici urgenŃa denunŃării nu a fost demonstrată de autoritatea contractantă , din 
moment ce aceasta a procedat ulterior la achiziŃionare prin atribuire 
directă cu ofertantul declarant necâştigător la licitaŃia iniŃială şi care i-a 
livrat bunuri similare, la un preŃ evident mai mare şi cu o întârziere de două 
luni faŃă de livrarea din cauză. 

Decizia civilă nr. 506 din 23 mai 2011  

Prin acŃiunea înregistrată la Tribunalul Iaşi, reclamanta SC „G.B.I.” S.R.L a chemat în 
judecată pârâtul Spitalul Municipal Paşcani, pentru a fi obligat să ridice (să ia în primire) de la 
sediul său din Bucureşti cele patru paturi speciale de terapie intensivă, în termen de 15 zile de 
la rămânerea definitivă a hotărârii; să îi permită a pune în funcŃiune paturile şi a efectua 
instruirea personalului în termen de opt zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii; să 
procedeze la efectuarea recepŃiei conform art.13 din contractul 4500/23.04.2010, în termen de 
20 de zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii; în caz contrar, în termenele stabilite, să îi 
plătească penalităŃi de 1000 lei/zi întârziere. A mai solicitat, de asemenea, obligarea pârâtei la 
plata sumei de 1.199,52 lei despăgubiri, constând în costul transportului Paşcani-Bucureşti 
aferent paturilor în litigiu. 

Reclamanta şi-a modificat acŃiunea, în sensul că, în locul capetelor de cerere expuse 
mai sus, a solicitat obligarea pârâtului la plata valorii contractului pe care acesta refuză să îl 
execute, respectiv a sumei de 83.181 lei. 

Prin sentinŃa civilă nr.1211/COM/29.10.2010, Tribunalul Iaşi a respins ca nefondată 
acŃiunea reclamantei, reŃinând în esenŃă că, întrucât pârâtul a refuzat explicit recepŃionarea 



produselor, instanŃa nu poate constata dacă a existat o livrare conform prescripŃiilor tehnice 
prevăzute în contract, întrucât nu a fost investită de reclamant în acest sens . 

Reclamanta a formulat cerere de recurs, în motivarea căreia a arătat că prima instanŃă a 
interpretat greşit temeiul de drept şi de fapt al acŃiunii, a schimbat în realitate obiectul acŃiunii, 
dând altceva decât s-a cerut, i-a respins cererea de probe hotărâtoare pentru soluŃionarea 
pricinii, dând astfel procesului un caracter profund inechitabil, interpretând totodată greşit 
legea, din moment ce a confundat acŃiunea cu motivarea situaŃiei de fapt. 

Prin decizia nr.245/14.03.2011, Curtea a admis recursul, a casat sentinŃa 
nr.1211/29.10.2010, cu reŃinerea cauzei spre rejudecare în fond, pentru ca instanŃa să verifice 
legalitatea excepŃiei de neexecutare a contractului dintre părŃi, invocată de pârâtul-intimat, 
prin stabilirea situaŃiei de fapt în care s-au derulat relaŃiile contractuale, cu trimitere expresă la 
verificarea corespunderii calitative a paturilor livrate de reclamantă, raportat cerinŃelor tehnice 
din cartea tehnică, respectiv la caietul de sarcini al achiziŃiei publice în cauză. 

În acest sens a fost administrată proba cu înscrisuri, constând în documentaŃia 
întocmită în cadrul licitaŃiei publice organizată de pârâtul-intimat pentru achiziŃionarea 
paturilor în cauză, precum şi raportul de expertiză extrajudiciar întocmit de expertul tehnic, 
prin depunerea căruia reclamanta-recurentă a renunŃat la efectuarea unei expertize tehnice 
judiciare. 

Curtea, procedând la analiza fondului cauzei, prin prisma obiectului precizat de 
reclamantă, constând în cererea reclamantei SC „G.B.I.” S.R.L Bucureşti de obligare a 
pârâtului Spitalul Municipal Paşcani la plata sumei de 83.181 lei cu titlu de daune-interese, 
echivalente a preŃului contractului nr.4500/23.04.2010 perfectat de părŃi şi pe care pârâtul 
refuză să-l execute, a reŃinut următoarele. 

La 4 martie 2010, a fost postat pe site-ul de licitaŃie publică anunŃul nr.95470 de 
autoritatea contractantă Spitalul Municipal Paşcani privind furnizarea unui număr de patru 
bucăŃi ”Pat special de terapie intensivă”, în procedura prevăzută de O.G. nr.34/2006, la 
licitaŃie înscriindu-se reclamanta, precum şi SC „N.” SRL Oradea şi SC „R.L.” SRL Cluj-
Napoca. Raportat prevederilor din Caietul de sarcini - preŃ maxim 89583,20 RON, livrare în 
şapte zile de la emiterea comenzii – au fost declarate admisibile ofertele reclamantei şi cea a 
SC „N.” SRL Oradea, iar, la finalizarea procedurii, oferta SC „G.B.I.” SRL Bucureşti fost 
declarată câştigătoare, având preŃul cel mau scăzut, de 20795,25 lei/bucată, cu TVA, astfel că 
a fost perfectat contractul de furnizare nr.4500/23.04.2010. 

Conform contractului, reclamanta se obliga să furnizeze patru paturi speciale de 
terapie intensivă, la preŃul de 83.181 lei, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, 
respectiv maximum şapte zile de la transmiterea comenzii, să efectueze punerea în funcŃiune 
şi să instruiască personalul ce urma să le deservească. 

La rândul său, achizitorul se obliga să recepŃioneze produsele în maxim 48 ore de la 
punerea lor în funcŃiune şi instruirea personalului şi să plătească preŃul în termen de maxim 45 
zile de la recepŃie. 

Art.11 din contract prevede sancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor, 
astfel: în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaŃiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % din partea din contract comandată şi neexecutată pentru 
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor; în cazul în care achizitorul nu îşi 
onorează obligaŃiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi 
revine obligaŃia de a plăti, cu titlu de penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % din 
plata neefectuată pe fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor. Nerespectarea 
obligaŃiilor asumate prin contract de una din părŃi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părŃii lezate de 
a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. Achizitorul îşi rezerva 
dreptul de a renunŃa la contract, printr-o notificare scrisă, adresată furnizorului, fără nici o 
compensaŃie, dacă acesta din urmă ar fi dat faliment, cu condiŃia ca această anulare să nu prejudicieze 
sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul avea dreptul 
de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunŃării unilaterale a contractului. 



La 7 mai 2010, pârâta a emis comanda nr. 506 către reclamantă, expediată prin fax la 
10 mai 2010, livrarea având loc la 18 mai 2010, costul transportului însumând 1199,52 lei, 
însă comisia de recepŃie pentru primirea de aparatură şi instrumentar medical, desfăcând 
coletele, în absenŃa vreunui reprezentant al furnizorului, a constatat, prin Procesul-verbal nr. 
5511/18.05.2010, neconformităŃi ale produselor faŃă de documentaŃie, respectiv: lipsă saltea 
antidecubit; coborârea deosebit de bruscă a segmentului cap pentru poziŃia defibrilaŃie; lipsă 
comandă pacient; masa de serviciu la capătul de la picioare nefinisată, precum şi lipsa 
marcajului CE, nereguli comunicate reclamantei cu adresa nr.5608/19.05.2010. 

Bunurile au fost returnate aşadar reclamantei, cu acelaşi mijloc de transport, aceasta 
din urmă emiŃând adresa nr.748/19.05.2010 prin care o informa pe pârâtă că le-a preluat în 
custodie şi, întrucât considera că şi-a îndeplinit obligaŃia contractuală, solicita plata preŃului şi 
efectuarea unei concilieri la sediul său la data de 18.06.2010. 

Cu notificarea nr.5650/20.05.2010, autoritatea contractantă a solicitat reclamantei, ca 
urmare necorespunderii bunurilor expediate cu caietul de sarcini, să i se comunice în scris 
data până la care furnizorul se angaja să se achite de clauzele contractuale, în caz contrar, 
autoritatea contractantă invocând aplicarea sancŃiunilor prevăzute în contract, urmare a 
obŃinerii unei decizii judecătoreşti, conform art.23 din contract. Ulterior, cu adresa 
nr.5796/27.05.2010, pârâta a comunicat reclamantei că era de acord cu data propusă pentru 
conciliere, întrucât reparaŃiile din secŃia ATI sunt foarte avansate şi este strict necesar să fie 
dotat cu paturile comandate, astfel că i-a pus în vedere ca termenul de conciliere să fie de 
maxim 5 zile de la data comunicării adresei. 

Cu adresa nr.616/7.06.2010, pârâta a convocat-o pe reclamantă la sediul său pentru 
data de 21.06.2010, în vederea concilierii directe prevăzute de art.720 ind.1 Cod procedură 
civilă, pentru rezilierea contractului de furnizare şi plata de daune interese, conform 
dispoziŃiilor art.11.2 şi art.11.3 din contract, art.1066 şi art.1073 Cod civil, însă părŃile nu au 
realizat efectiv concilierea directă, reclamanta promovând acŃiunea de faŃă, la 29 iunie 2010. 

Curtea, analizând prevederile contractului nr.4500/2010 perfectat de părŃi, a constatat 
însă că, raportat art.10.1 din contract, recepŃia produselor de beneficiar ar fi trebuit să aibă loc 
în termen de 48 ore de la punerea lor în funcŃiune şi instruirea personalului, ceea ce implica, 
cu evidentă necesitate, prezenŃa delegatului furnizorului, iar nu la momentul primirii de la 
societatea de transport, în absenŃa vreunui reprezentant al acesteia, cum s-a procedat în fapt. 

Art.13 privitor la recepŃie, inspecŃii şi teste obliga achizitorul de a notifica în scris, 
furnizorului, identitatea reprezentanŃilor săi, împuterniciŃi pentru efectuarea recepŃiei, testelor 
şi inspecŃiilor, acestea urmând a avea loc în cadrul recepŃiei provizorii şi recepŃiei finale 
(calitative), la destinaŃia finală a produselor de la sediul autorităŃii contractante, recepŃia 
produselor fiind considerată încheiată numai după punerea în funcŃiune şi instruirea 
personalului care îl deserveşte. 

Pentru ipoteza evocată de pârâtă, a existenŃei unor neconformităŃi ale produselor şi 
care ar fi trebuit să fie constatate în prezenŃa delegatului furnizorului, în cadrul recepŃiei 
provizorii, art.13.4 din contract prevedea dreptul achizitorului de a refuza produsul, iar 
furnizorul avea obligaŃia, fără a modifica preŃul contractului, de a înlocui produsul furnizat 
sau de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaŃiilor lui 
tehnice, mai ales că neconformităŃile invocate în procesul-verbal nr.5511/18.05.2010 erau 
absolut minore, putând fi cu uşurinŃă remediate de furnizor. 

Pârâta nu a aşteptat însă venirea delegaŃiilor furnizorului pentru a realiza recepŃia 
parŃială şi pentru a-i pune în vedere efectuarea remedierilor constatate de comisia sa de 
recepŃie, ci a returnat bunurile cu mijlocul de transport care i le adusese, declanşând procedura 
de reziliere, deşi art.11.1 din contract prevedea această posibilitate doar în situaŃia 
nerespectării în mod culpabil şi repetat a obligaŃiilor asumate de una din părŃi, acestea având 
obligaŃia de a stărui, prin toate pârghiile contractuale, pentru executarea lui cu bună credinŃă 
(art.970 Cod civil), iar nu să treacă la desfiinŃarea lui mai înainte ca reprezentanŃii lor să se 
întâlnească măcar, cu scopul verificării comune a produselor livrate şi a încercării de 
remediere a lor, aceasta, în condiŃiile în care probatoriul cu înscrisuri administrat în această 
fază procesuală, respectiv expertiza extrajudiciară efectuată de expert, însoŃită de planşe 



fotografice ale produselor, atesta faptul că acestea aveau înscris marcajul CE, prezentau 
saltele antidecubit, la verificarea cu o persoană pe pat nefiind sesizat nici un disconfort sau 
recul al segmentului superior al corpului la manevrele de RCP şi defibrilare, că paturile 
dispuneau de comandă pentru pacient, iar măsuŃa de serviciu era confecŃionată din oŃel 
inoxidabil, rabatabilă, fiind cea originală şi corespunzând caracteristicilor produsului original, 
nefiind deci o improvizaŃie. 

Ori, urgenŃa invocată de pârâtă în instalarea paturilor în cauză, ar fi trebuit să o 
determine la primirea acestora şi la efectuarea tuturor diligenŃelor, prevăzute de contractul de 
achiziŃie publică, pentru executarea lui întocmai de furnizor, şi doar în ipoteza în care, ulterior 
derulării în prezenŃa reprezentanŃilor acestuia a recepŃiilor provizorii şi finale, remedierile ar fi 
fost rezolvate, să declanşeze procedura de reziliere, cu organizarea unei noi licitaŃii publice. 
Că remedierea putea fi realizată cu uşurinŃă de reclamantă rezultă şi din recunoaşterea pârâtei 
din precizările din dosarul de recurs, prin care solicita ca instanŃa să nu ia în considerare 
raportul de expertiză extrajudiciară, pentru că reclamanta avea posibilitatea să facă anumite 
modificări sau îmbunătăŃiri pentru a corespunde ulterior cerinŃelor tehnice, mai înainte de a 
încerca măcar o punere de acord asupra modului de respectare de furnizor a detaliilor tehnice, 
cum s-a procedat de autoritatea contractantă. 

Ori, în ciuda dispoziŃiilor legale ce o obligau la achiziŃionarea paturilor doar prin 
reluarea procedurii de licitaŃie deja parcurse, precum şi a interesului său exprimat expres, de a 
le achiziŃiona de urgenŃă, pârâta a emis comanda nr.770/24.06.2010 către SC „N.” Oradea, 
pentru un număr de trei paturi de acelaşi fel cu cele în litigiu, dar la un preŃ total de 74.970 lei, 
respectiv 33.970 lei/bucata, faŃă de preŃul ofertat de reclamantă, de 20.795,25 lei/buc cu TVA. 

În aceeaşi zi a fost perfectat contractul de furnizare nr.7199/24.06.2010, înregistrat la 
nr.100/5.07.2010, deşi pe site-ul licitaŃiei era publicată o achiziŃie cu data de iniŃiere 
25.06.2010, ora 14,17 şi data de atribuire 25.06.2010 ora 15,39, produsele urmând a se livra 
în termen de maxim şapte zile de la transmiterea comenzii. 

Contrar acestei prevederi în anunŃul public, contractul din 24.06.2010 prevedea un 
termen de livrare de maxim 45 zile, de la transmiterea comenzii, fiind semnat de beneficiar la 
25.06.2010, cu obiecŃiuni formulate de furnizor conform adresei nr.101/5.07.2010, în care se 
solicita ca termenul de livrare să fie de 60 de zile, obiecŃiuni probabil însuşite de autoritatea 
contractantă, astfel că abia în 19.08.2010 a fost întocmit de părŃi Procesul-verbal de instalare 
şi instruire a personalului pentru cele trei paturi contractate, în prezenŃa reprezentantului 
furnizorului. 

Din derularea situaŃiei de fapt arătate în cele de mai sus, rezultă cu evidenŃă conduita 
culpabilă a pârâtei la practicarea refuzului de primire a produselor ce făceau obiectul 
contractului de achiziŃie publică nr.4500/2010, acesta explicându-se prin intenŃia sa de a 
achiziŃiona bunurile de la ofertanta SC „N.” SRL Oradea, achiziŃie pusă în practică fără a fi 
fost urmată procedura specifică acestei achiziŃii, prevăzută de O.G. nr.34/2006, iar preŃul 
plătit era evident mai mare decât cel practicat de reclamantă. 

Erau incidente, aşadar, dispoziŃiile art.11.3 din contract, referitoare la nerespectarea 
obligaŃiei asumate de autoritatea contractantă de a recepŃiona bunurile furnizate în condiŃiile 
convenite, dând dreptul furnizorului la încasarea de daune interese. 

Ca atare, curtea de apel a admis acŃiunea reclamantei SC „G.B.I.” SRL Bucureşti, în 
contradictoriu cu pârâtul Spitalul Municipal Paşcani, astfel cum a fost modificată în cursul 
litigiului, cu consecinŃa obligării pârâtului la plata către reclamantă a sumei de 83.181 lei, cu 
titlu de daune interese, la care se adaugă suma de 1199,52 lei despăgubiri reprezentând 
contravaloarea tarifului de transport a produselor de la sediul furnizorului la cel al pârâtului. 

Având în vedere că reclamanta urma a intra în posesia preŃului produselor în cauză, 
prin punerea în executare a deciziei, curtea a obligat-o a Ńine la dispoziŃia pârâtei cele patru 
paturi, obiect al contractului, în starea în care acestea se aflau la data prezentei, pe cheltuiala 
autorităŃii contractante. 

 



IV. SecŃia pentru litigii de muncă şi asigurări sociale 

1. Efectele contactului colectiv de muncă la nivel de ramură de 
activitate, potrivit art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 130/1996 şi 
art. 241 alin. 1 lit. c Codul muncii.  

Aceste prevederi legale, reluate în clauzele contractuale, instituie o excepŃie de 
la principiul relativităŃii efectelor contractului. Orice excepŃie este de 
strictă interpretare, aşa încât, în vederea aplicării contractului la nivelul 
unui angajator care nu face parte din organizaŃiile patronale semnatare ale 
contractului colectiv de muncă la nivel de ramură de activitate, se va stabili 
dacă acesta se încadrează în “unităŃile din ramura de activitate pentru care 
s-a încheiat contractul colectiv de muncă”. Potrivit art. 13 alin. 1 şi 2 din 
Legea nr. 130/1996, părŃile au obligaŃia să precizeze, în fiecare contract 
colectiv de muncă încheiat la nivel de grup de unităŃi şi de ramură de 
activitate, unităŃile în cadrul cărora se aplică clauzele negociate; în cazul 
contractelor colective de muncă încheiate la nivelul ramurilor de activitate, 
unităŃile componente ale acestora se stabilesc si se precizează de către 
părŃile care negociază contractul colectiv de muncă, cu respectarea 
prevederilor prezentei legi. 

Decizia civilă nr. 421 din 3 mai 2011 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi cu nr. 7858/99/2010, reclamantul B.C. a 
chemat în judecată pe pârâta S.C. „H.I.” S.R.L., solicitând să se constate că în perioada 
februarie 2010 – august 2010 trebuia să beneficieze de un spor de vechime de 15%, în loc de 
10% cum este menŃionat în carnetul de muncă. De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea 
pârâtei la plata diferenŃei de drepturi salariale cuvenite ca urmare a aplicării sporului de 
vechime de 15% pentru perioada februarie – august 2010, la plata a 6 salarii brute calculate cu 
luarea în considerare a sporului de vechime de 15%, în temeiul disp. art. 80 din contractul 
colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008 – 2010, şi la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acŃiunii, reclamantul a arătat că a fost salariatul pârâtei în baza 
contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 20245/B/21.02.2000. Contractul 
individual de muncă a încetat la data de 03.08.2010, în temeiul disp. art. 65 Codul muncii, 
conform deciziei de concediere nr. 639. La momentul primirii carnetului de muncă a constatat 
că, deşi avea o vechime mai mare de 10 ani, procentul sporului de vechime nu s-a modificat, 
rămânând 10%. Urmare a acestui fapt, veniturile sale au fost diminuate în mod nelegal de 
către pârâtă în perioada februarie – august 2010. 

A mai arătat reclamantul că art. 80 din contractul colectiv de muncă unic la nivel de 
ramură transporturi pe anii 2008 – 2010 prevede, pentru salariaŃii concediaŃi din motive care 
nu Ńin de persoana lor, acordarea unei plăŃi compensatorii în valoare de 6 salarii de bază brute 
negociate. Raportat la aceste dispoziŃii legale şi la disp. art. 67 Codul muncii, pârâta era 
obligată să-i acorde cele 6 salarii brute, cu luarea în considerare a sporului de vechime de 
15%. 

Prin sentinŃa civilă nr. 429 din 23.02.2011, Tribunalul Iaşi a respins acŃiunea formulată 
de reclamantul B.C. în contradictoriu cu pârâta S.C. „H.I.” S.R.L. Iaşi. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele:  
Începând cu data de 07.02.2000, reclamantul B.C. a fost salariatul pârâtei S.C. „H.I.” 

S.R.L., conform contractului individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Iaşi sub nr. 20245/21.02.2000 şi menŃiunilor din carnetul de muncă. Raporturile de 
muncă dintre părŃi au încetat la data de 31.08.2010, în temeiul dispoziŃiilor art. 65 Codul 
muncii, conform deciziei de concediere nr. 639/03.08.2010. 

Din cuprinsul carnetului de muncă rezultă că începând cu data de 01.12.2007 
reclamantul a beneficiat de spor de vechime de 10%. 



Cererea reclamantului, de a se constata că în perioada februarie 2010 – august 2010 
trebuia să beneficieze de un spor de vechime în muncă de 15% în loc de 10% şi a de a fi 
obligată pârâta la plata diferenŃei de drepturi salariale ca urmare a aplicării sporului de 15%, 
este neîntemeiată. Astfel, potrivit dispoziŃiilor art. 157 Codul muncii, salariile se stabilesc prin 
negocieri individuale sau/şi colective între angajator şi salariaŃi sau reprezentanŃi ai acestora, 
iar potrivit dispoziŃiilor art. 155 Codul muncii, salariul cuprinde salariile de bază, 
indemnizaŃiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 

Contractul individual de muncă reprezintă o manifestare de voinŃă a două persoane în 
scopul stabilirii de drepturi şi obligaŃii reciproce şi corelative ce alcătuiesc conŃinutul 
raportului juridic de muncă, fiind guvernat de principiul libertăŃii de voinŃă a părŃilor. Această 
libertate de voinŃă presupune atât o libertate a părŃilor în ce priveşte dorinŃa manifestată de a 
încheia, în general, un contract de muncă, cât şi o libertate în ceea ce priveşte condiŃiile în 
care vor încheia contractul. În consecinŃă, principiul libertăŃii de voinŃă presupune o libertate a 
părŃilor în ceea ce priveşte conŃinutul contractului individual de muncă, respectiv elementele 
contractului individual de muncă. Totodată, potrivit art. 11 Codul muncii, clauzele 
contractului individual de muncă nu pot conŃine prevederi contrare sau drepturi sub minimul 
stabilit prin acte normative sau prin contracte colective de muncă.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 241 alin. 1 lit. d Codul muncii, clauzele contractelor colective 
de muncă produc efecte pentru toŃi salariaŃii încadraŃi la toŃi angajatorii din Ńară, în cazul 
contractului colectiv de muncă unic la nivel naŃional. Potrivit dispoziŃiilor art. 41 alin. 3 lit. d 
din contractul colectiv de muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007 – 2010, salariaŃii 
beneficiază de un spor pentru vechimea în muncă de minim 5% pentru 3 ani vechime şi 
maxim 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază. Astfel, dispoziŃiile legale 
menŃionate reglementează obligaŃia angajatorilor de a stabili un spor de vechime în muncă de 
minim 5% pentru 3 ani vechime, un procent mai mare al acestui spor urmând a fi însă 
rezultatul negocierilor individuale dintre salariat şi angajator. 

Reclamantul a beneficiat de un spor de vechime în muncă de 10%. Pe cale de 
consecinŃă, constatând că au fost respectate prevederile art. 41 alin. 3 lit. d din contractul 
colectiv de muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007 – 2010, instanŃa a reŃinut că este 
neîntemeiată cererea reclamantului de a se constata că era îndreptăŃit la un spor de vechime în 
muncă de 15% începând cu luna februarie 2010 şi de a fi obligată pârâta la plata diferenŃelor 
de drepturi salariale rezultate ca urmare a aplicării acestui spor de vechime de 15% la salariul 
de bază. În plus, nu s-a făcut dovada faptului că părŃile ar fi convenit acordarea unui spor de 
vechime în procent de 15%. 

Prin acŃiunea introductivă, reclamantul a invocat şi prevederile art. 42 din contractul 
colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008 – 2010, prevederi potrivit 
cărora salariaŃii beneficiază de un spor de minim 15% pentru 10 – 15 ani vechime. 

În speŃă nu sunt aplicabile prevederile contractului colectiv de muncă unic la nivel de 
ramură transporturi pe anii 2008 – 2010. Astfel, în art. 123 se menŃionează faptul că prezentul 
contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii transporturi produce efecte în toate unităŃile 
nominalizate în anexa 5 şi în toate unităŃile din ramura transporturi şi activităŃi conexe, 
conform art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 130/1996. În anexa 5 la acest contract nu este 
prevăzută printre unităŃile cărora li se aplică acest contract colectiv de muncă şi pârâta S.C. 
„H.I.” S.R.L. De asemenea, din adresa nr. 2433/27.10.2010 rezultă că societatea pârâtă nu a 
fost niciodată membră a Uniunii NaŃionale a Transportatorilor Rutieri din România.  

În consecinŃă, atât timp cât pârâta nu este menŃionată în anexa 5 şi atât timp cât nu s-a 
făcut dovada faptului că pârâta este o „unitate din ramura transporturi şi activităŃi conexe”, 
instanŃa a reŃinut că la nivelul societăŃii pârâte nu este aplicabil contractul colectiv de muncă 
unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008 – 2010. 

Având în vedere faptul că prevederile contractului colectiv de muncă unic la nivel de 
ramură transporturi pe anii 2008 – 2010 nu sunt aplicabile în speŃă, instanŃa reŃine, pe cale de 
consecinŃă, faptul că este neîntemeiată şi cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata 
celor 6 salarii compensatorii, conform art. 80 din contract, urmând ca acŃiunea să fie respinsă. 

În ceea ce priveşte cererea pârâtei de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de 



judecată, instanŃa constată că aceasta este neîntemeiată, urmând să o respingă, având în vedere 
faptul că în speŃă nu s-a făcut dovada cuantumului acestor cheltuieli. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul B.C. 
În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 

Cod procedură civilă, recurentul a apreciat că au fost aplicate greşit dispoziŃiile legale. Din 
înscrisurile de la dosar, respectiv contractul de societate şi licenŃa seria LTM nr. 
0009406/8.12.2006 emisă de Autoritatea Rutieră Română, rezultă că pârâta are ca obiect 
principal de activitate transporturile rutiere de mărfuri, fiindu-i aplicabile dispoziŃiile 
contractului colectiv unic la nivel de ramură transporturi 2008-2010. 

A susŃinut recurentul că este eronată reŃinerea instanŃei că dispoziŃiile acestui contract 
colectiv nu sunt aplicabile speŃei, din înscrisurile aflate la dosar rezultând că pârâta este o 
unitate din ramura transporturi. 

Recurentul a invocat reaua-credinŃă a pârâtei, care a aplicat de bună voie dispoziŃiile 
art. 42 lit. d din contractului colectiv unic la nivel de ramură transporturi 2008-2010 cu privire 
la sporul de 10%, începând cu 27.12.2007, dar nu a mai înŃeles să aplice aceleaşi dispoziŃii cu 
privire la sporul de 15%, începând cu februarie-august 2010, recurentul concluzionând că este 
întemeiată atât solicitarea sa ca instanŃa „să constate că ar fi trebuit să beneficieze” de un spor 
de vechime de 15% pentru perioada februarie-august 2010, cât şi solicitarea ca instanŃa să 
oblige pârâta la plata diferenŃei de drepturi salariale ca urmare a aplicării corecte a sporului de 
vechime. 

Referitor la cel de-al treilea capăt de cerere, recurentul a considerat că este întemeiat, 
dată fiind aplicabilitatea contractului colectiv unic la nivel de ramură transporturi 2008-2010, 
respectiv art. 80 alin. 1 şi 2 pct. g sau a contractului colectiv de muncă unic la nivel naŃional 
pe anii 2007-2010, respectiv art. 78 alin. 1. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 
prisma criticilor formulate de recurent, curtea a constatat că recursul este nefondat pentru 
considerentele ce urmează: 

Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008 – 2010, 
a cărui aplicabilitate o invocă recurentul B.C., fost salariat al intimatei SC „H.I.” SRL, a fost 
încheiat între reprezentanŃii patronilor din activităŃile de transporturi şi conexe şi 
reprezentanŃii salariaŃilor din activităŃile de transporturi şi conexe. 

Potrivit art. 13 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 130/1996, părŃile au obligaŃia să precizeze, în 
fiecare contract colectiv de muncă încheiat la nivel de grup de unităŃi şi de ramură de 
activitate, unităŃile în cadrul cărora se aplică clauzele negociate; în cazul contractelor 
colective de muncă încheiate la nivelul ramurilor de activitate, unităŃile componente ale 
acestora se stabilesc si se precizează de către părŃile care negociază contractul colectiv de 
muncă, cu respectarea prevederilor prezentei legi. 

În aplicarea acestor dispoziŃii legale, reprezentanŃii patronilor din activităŃile de 
transporturi şi conexe şi reprezentanŃii salariaŃilor din activităŃile de transporturi şi conexe au 
prevăzut, în art. 123 pct. 1 şi 2 din contractul colectiv de muncă unic la nivelul ramurii 
transporturi pe care l-au încheiat, că acesta produce efecte „în toate unităŃile nominalizate în 
anexa 5” şi „în toate unităŃile din ramura transporturi şi activităŃi conexe, conform art. 11 alin. 
1 lit. c din Legea nr. 130/1996”. 

Examinând anexa nr. 5 la contract, se constată, aşa cum a reŃinut şi prima instanŃă, că 
intimata nu este nominalizată în această anexă, deci Contractul colectiv de muncă unic la 
nivel de ramură transporturi pe anii 2008 – 2010 nu produce efecte pentru salariaŃii intimatei, 
potrivit art. 123 pct. 1 din contract. 

Art. 123 pct. 2 din contract, ca şi art. 3 alin. 1 din acelaşi contract, preia dispoziŃiile 
art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 130/1996 şi art. 241 alin. 1 lit. c Codul muncii, conform 
cărora clauzele contractelor colective de muncă produc efecte “pentru toŃi salariaŃii încadraŃi 
în toate unităŃile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de 
muncă”. Aceste prevederi legale, reluate în clauzele contractuale, instituie o excepŃie de la 
principiul relativităŃii efectelor contractului. Orice excepŃie este de strictă interpretare, aşa 
încât urmează a se stabili dacă intimata, care nu face parte din organizaŃiile patronale din 



activităŃile de transporturi şi conexe semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de 
ramură, se încadrează în “unităŃile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul 
colectiv de muncă”.  

În acest sens, recurentul se întemeiază pe contractul de societate al societăŃii „H.I.” 
SRL şi pe licenŃa seria LTM nr. 0009406/8.12.2006 emisă de Autoritatea Rutieră Română.  

Din cele două înscrisuri, rezultă că intimata are ca activitate principală „transporturi 
rutiere de mărfuri” şi că a fost autorizată să efectueze, în perioada 1.01.2007-8.12.2011, 
transport rutier public de mărfuri în trafic internaŃional pe teritoriul Uniunii Europene. Or, 
pentru a fi aplicabile art. 3 alin. 1 şi art. 123 pct. 2 din contract, care redau dispoziŃiile art. 11 
alin. 1 lit. c din Legea nr. 130/1996 şi art. 241 alin. 1 lit. c Codul muncii, era necesar, aşa cum 
prevede art. 13 alin. 2 din Legea nr. 130/1996, ca în contractul colectiv de muncă la nivel de 
ramură transporturi pe anii 2008-2010 să se stabilească şi să se precizeze, de către părŃile care 
au negociat contractul, unităŃile componente ale ramurii transporturi. 

O atare precizare nu există în contractul colectiv de muncă, care constituie legea 
părŃilor, aşa încât instanŃa de judecată nu poate constata că intimata se încadrează în unităŃile 
din ramura transporturi şi activităŃi conexe pentru care s-a încheiat contractul colectiv de 
muncă. Se poate constata doar că intimata are ca activitate principală, evidenŃiată în contractul 
de societate, transporturile rutiere de mărfuri şi că a obŃinut licenŃă de transport. 

De altfel, în contractul de societate sunt evidenŃiate şi alte activităŃi secundare, care ar 
putea atrage, dacă s-ar aplica criteriul obiectului de activitate menŃionat în contractul de 
societate, aplicabilitatea, în cadrul aceleiaşi unităŃi, a mai multor contracte colective de muncă 
încheiate la nivelul diverselor ramuri de activitate, ceea ce nu poate fi primit. În aceste 
condiŃii, curtea a reŃinut că intimata nu este o unitate din ramura transporturi şi activităŃi 
conexe pentru care s-a încheiat contractul colectiv unic la nivel de ramură transporturi pe anii 
2008-2010.  

Prin urmare, nu sunt aplicabile, în cazul recurentului, nici prevederile art. 42 lit. d din 
contract referitoare la sporul de vechime de 15%, şi nici prevederile art. 80 alin. 1 şi 2 pct. g 
din contract referitoare la plata compensatorie în valoare de 6 salarii de bază brute negociate. 

De asemenea, nu pot fi invocate, pentru prima oară în recurs, prevederile art. 78 alin. 1 
din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007-2010 privind 
compensaŃia de cel puŃin un salariu lunar, în condiŃiile în care acŃiunea recurentului reclamant 
a avut ca obiect plata compensatorie a 6 salarii brute, iar cauza juridică a constituit-o art. 80 
alin. 1 din contractul colectiv unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010.  

În ceea ce priveşte reaua-credinŃă a intimatei, curtea a reŃinut că reaua-credinŃă nu se 
prezumă, ci se dovedeşte, prezumŃia fiind de bună-credinŃă. Din probatoriul administrat în 
cauză rezultă că intimata nu i-a acordat recurentului sporul de 15% pentru o vechime cuprinsă 
între 10-15 ani, prevăzut în contractul colectiv unic la nivel de ramură transporturi pe anii 
2008-2010; nu rezultă că intimata a aplicat contractul colectiv unic la nivel de ramură 
transporturi pe anii 2008-2010, atunci când a acordat un spor de 10% începând cu data de 
27.12.2007, pentru o vechime în muncă de aproximativ 7 ani, aşa cum a pretins recurentul. 

FaŃă de considerentele expuse, avându-se în vedere şi dispoziŃiile art. 312 alin. 1 Cod 
proc. civilă, a fost respins recursul şi menŃinută sentinŃa.  

2. Răspunderea patrimonială a angajatorului în cazul în care, într-un 
accident de muncă, prejudiciul suferit de salariat este rezultatul 
direct al acŃiunii ilicite a altor persoane, faŃă de care salariatul a 
solicitat atragerea răspunderii civile delictuale, constituindu-se 
parte civilă în procesul penal  

Răspunderea angajatorului este o răspundere contractuală, individuală, în 
conformitate cu prevederile art. 269 Codul muncii, şi nu una delictuală, 
solidară alături de autorul sau autorii faptei de vătămare corporală gravă a 
salariatului, în conformitate cu prevederile art. 998 şi art. 1003 Cod civil. 
Angajatorul nu poate fi obligat la acoperirea întregului prejudiciu moral 



suferit de salariat, ci doar la acoperirea lui în parte, corespunzător 
vinovăŃiei sale. 

Decizia civilă nr. 468 din 20 mai 2011 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi cu nr. 1659/99/2010, reclamantul H.F.-I. a 
chemat în judecată pe pârâta S.C. „P.N.H.” S.R.L., solicitând obligarea acesteia la plata sumei 
de 100.000 lei cu titlu de daune morale şi a cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acŃiunii, reclamantul a arătat că din anul 2007 a desfăşurat la Clubul 
„H.”, ce aparŃinea pârâtei, activităŃi de pază în fiecare noapte de vineri şi sâmbătă, precum şi 
în alte zile ale săptămânii la solicitarea expresă a conducerii pârâtei. La data de 21.03.2009, în 
jurul orei 02.00, la punctul de lucru al pârâtei s-a creat o situaŃie conflictuală între mai mulŃi 
clienŃi, cu acea ocazie fiind lovit în ochiul drept de o bilă de cauciuc ce provenea dintr-un 
pistol de aer comprimat. În urma acestui incident, a suferit o infirmitate permanentă prin 
pierderea ochiului drept. A susŃinut reclamantul că a încheiat contractul individual de muncă 
cu pârâta, antedatat 15.03.2009, abia la data de 25.03.2009, când administratorul societăŃii a 
venit la spitalul unde era internat şi i-a solicitat acest lucru. Tot la acea dată a semnat şi fi şa de 
instruire individuală.  

A mai susŃinut reclamantul că pârâta este vinovată de producerea acestei infirmităŃi 
permanente, întrucât a încălcat mai multe prevederi referitoare la organizarea activităŃii de 
pază şi protecŃie, respectiv nu au fost luate măsurile pentru prevenirea riscurilor la locul de 
muncă, prevăzute de Legea nr. 333/2003, H.G. nr. 355/2006 şi Legea nr. 319/2006. Astfel, i s-
a solicitat să presteze activitatea de pază şi protecŃie fără a avea calificarea şi pregătirea 
necesară în acest sens. De asemenea, pârâta nu a întocmit un plan de pază, nu l-a instruit cu 
privire la măsurile ce trebuie respectate în vederea prevenirii accidentelor de muncă, nu a 
întocmit fişa postului cu atribuŃiile şi răspunderile ce îi revin unui agent de pază, nu a elaborat 
instrucŃiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă.  

Pârâta S.C. „P.N.H.” S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
acŃiunii. 

În motivarea poziŃiei sale procesuale, pârâta a arătat că reclamantul a fost angajatul 
său, conform contractului individual de muncă înregistrat la I.T.M. Iaşi sub nr. 434380/2009, 
programul de lucru fiind de 4 ore pe noapte. Potrivit clauzelor acestui contract şi actelor 
anexă, s-a efectuat instructajul general de angajare şi instructajul la locul de muncă la data de 
12 – 13.03.2009, la data de 15.03.2009 reclamantul urmând să înceapă activitatea. Cât 
priveşte susŃinerile reclamantului referitoare la faptul că acest contract individual de muncă s-
ar fi înregistrat prin antedatare, pârâta precizează că acestea sunt neîntemeiate, data de 
15.03.2009 reprezentând data de la care reclamantul urma să înceapă activitatea şi nu data la 
care s-a semnat contractul. De asemenea, nici data de 25.03.2009 nu reprezintă data semnării 
contractului, atât timp cât această dată este cuprinsă în ştampila ITM Iaşi aplicată odată cu 
depunerea contractului pentru înregistrare. 

La data semnării contractului individual de muncă, i-a solicitat reclamantului să 
depună dovezile necesare pentru exercitarea activităŃii de agent de pază, acesta susŃinând însă 
ca va aduce înscrisurile în perioada de probă. Întrucât pe durata efectuării instructajului la 
locul de muncă, reclamantul a demonstrat abilităŃi care puteau forma convingerea că acesta a 
urmat cursuri specifice de pregătire şi că deŃine atestările necesare, a acceptat ca atestatele 
respective să fie depuse în termenul de probă. De altfel, acesta este motivul pentru care s-a 
consemnat în cuprinsul contractului o perioadă de probă de 15 zile.  

Pârâta a mai arătat că, după câteva zile de la începerea activităŃii, reclamantul a fost 
implicat într-un incident conflictual dintre câŃiva clienŃi, incident ce a generat starea de 
invaliditate şi încetarea activităŃii. Referitor la pretenŃiile reclamantului, pârâta a susŃinut că 
acestea sunt neîntemeiate, întrucât sarcina probării calificărilor sale îi revenea acestuia. 
Singura culpă a societăŃii o constituia faptul că a avut încredere în susŃinerile reclamantului, 
însă acesta şi-a asumat pe deplin riscurile generate de o declaraŃie falsă, astfel încât societatea 
nu poate fi obligată la daune. 

Prin sentinŃa civilă nr. 368 din 11.02.2011, Tribunalul Iaşi a admis în parte acŃiunea 



formulată de reclamantul H.F.-I. în contradictoriu cu pârâta S.C. „P.N.H.” S.R.L., obligând 
pârâta să achite reclamantului suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Începând cu data de 15.03.2009, reclamantul H.F.-I. a fost salariatul pârâtei S.C. 

„P.N.H.” S.R.L. pe postul de agent de intervenŃie pază şi ordine, conform contractului 
individual de muncă înregistrat sub nr. 454380/25.03.2009. Din cuprinsul acestui contract 
rezultă că programul de muncă era de 4 ore/noapte. Nu rezultă data la care a fost semnat de 
către părŃi, dar instanŃa a reŃinut că nici una dintre părŃi nu contestă existenŃa raporturilor de 
muncă la data de 21.03.2009. 

La data de 21.03.2009 a avut loc la punctul de lucru unde îşi desfăşura reclamantul 
activitatea un incident în urma căruia acesta a suferit o invaliditate permanentă prin pierderea 
acuităŃii vizuale a ochiului drept. În acest sens, din cuprinsul certificatului medico legal nr. 
10176 din 31.03.2009 rezultă că la data de 21.03.2009 s-a practicat evisceraŃie OD şi că 
evisceraŃia chirurgicală de necesitate a globului ocular drept constituie pierdere de organ şi îi 
conferă reclamantului infirmitate fizică permanentă cu scăderea capacităŃii de muncă în 
procent de 35%. 

La data de 23.07.2009, pârâta a înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi 
accidentul de muncă din data de 21.03.2009 (formularul înregistrat sub nr. 
152015/23.07.2009).  

Din cuprinsul procesului-verbal de cercetare încheiat la data de 17.04.2009 de către 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi rezultă că evenimentul produs în data de 21.03.2009, în 
jurul orei 02.00, în urma căruia reclamantul a suferit o invaliditate evidentă prin pierderea 
acuităŃii vizuale a ochiului drept este accident de muncă, încadrându-se în prevederile art. 5 
lit. g şi art. 30 alin. 1 lit. e din Legea nr. 319/2006 şi în prevederile art. 2 pct. 5 şi 13 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006. S-
a mai reŃinut prin procesul verbal faptul că angajatorul nu a obŃinut autorizaŃia de funcŃionare 
din punct de vedere al securităŃii şi sănătăŃii în muncă, fiind încălcate prevederile art. 13 lit. c 
din Legea nr. 319/2006. De asemenea, s-a reŃinut că pârâta nu a prezentat documentele 
solicitate, respectiv fişa postului, evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională generate de activităŃile desfăşurate, planul de prevenite şi protecŃie corespunzător 
riscurilor identificate, instrucŃiuni proprii de securitate a muncii în raport cu activitatea care se 
desfăşoară, fişa de aptitudine a agentului de pază, planul de pază al unităŃii, atestatul agentului 
de pază H.F.-I..  

Din cuprinsul adresei nr. 366/DNB/12.05.2009 emisă de Ministerul Muncii, Familiei 
şi ProtecŃiei Sociale – InspecŃia Muncii rezultă că, în urma analizării dosarului de cercetare 
privind evenimentul din data de 21.03.2009, s-a confirmat faptul că sunt întrunite condiŃiile 
legale pentru a fi înregistrat şi evidenŃiat ca accident de muncă urmat de invaliditate 
permanentă. De asemenea, din cuprinsul acestei adrese rezultă că s-a avizat dosarul de 
cercetare a accidentului de muncă din data de 21.03.2009. 

Art. 13 din Legea nr. 319/2006 cuprinde obligaŃiile ce revin angajatorilor în vederea 
asigurării condiŃiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale. Astfel, în conformitate cu aceste dispoziŃii legale, angajatorul 
are obligaŃia de a întocmi un plan de prevenire şi protecŃie bazat pe evaluarea riscurilor, de a 
obŃine autorizaŃia de funcŃionare din punctul de vedere al securităŃii şi sănătăŃii în muncă 
înainte de începerea oricărei activităŃi, de a stabili pentru lucrători, prin fişa postului, 
atribuŃiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, de a elabora 
instrucŃiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi 
sănătate în muncă Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale locurilor de muncă aflate 
în responsabilitatea lor, de a angaja numai persoane care, în urma examenului medical şi, 
după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează 
să o execute. Pârâta nu a făcut dovada faptului că şi-ar fi îndeplinit obligaŃiile prevăzute de 
art. 13 din Legea nr. 319/2006. 

Potrivit disp. art. 269 Codul muncii, angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi 
principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaŃia în care 



acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii 
obligaŃiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. În consecinŃă, pentru a exista răspunderea 
angajatorului este necesar să fie îndeplinite următoarele condiŃii: calitatea de salariat a 
persoanei păgubite, fapta ilicită a angajatorului, prejudiciul cauzat salariatului, raportul de 
cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăŃia angajatorului.  

În speŃă sunt întrunite condiŃiile necesare pentru a fi angajată răspunderea pârâtei. 
Astfel, reclamantul avea calitatea de salariat, iar incidentul din data de 21.03.2009 s-a produs 
în timpul îndeplinirii obligaŃiilor de serviciu. De asemenea, prejudiciul cauzat salariatului 
constă în infirmitatea fizică permanentă cu scăderea capacităŃii de muncă în procent de 35%. 
Cât priveşte fapta ilicită, instanŃa a reŃinut că angajatorul nu şi-a îndeplinit toate obligaŃiile 
legale referitoare la prevenirea accidentelor de muncă, obligaŃii prevăzute în art. 13 din Legea 
nr. 319/2009. De altfel, şi prin procesul-verbal de cercetare încheiat la data de 17.04.2009 
încheiat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi s-a reŃinut faptul că societatea pârâtă este 
răspunzătoare de faptul că nu a obŃinut autorizaŃia de funcŃionare din punct de vedere al 
securităŃii şi sănătăŃii în muncă şi nu a prezentat documentele solicitate. 

În consecinŃă, reŃinând că sunt îndeplinite toate condiŃiile necesare pentru angajarea 
răspunderii societăŃii, instanŃa de fond a constatat că este întemeiată cererea reclamantului de 
obligare a pârâtei la plata de daune morale pentru prejudiciul moral suferit. 

Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral, prima instanŃă a reŃinut faptul că 
aceasta nu este supusă unor criterii legale de determinare. Astfel cum s-a reŃinut şi de către 
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie prin decizia nr. 4505/03.07.2008, în privinŃa daunelor 
morale nu se poate apela la probe materiale, judecătorul fiind singurul care, în raport de 
consecinŃele, pe orice plan, suferite de reclamant, trebuie să aprecieze o anumită sumă 
globală, care să compenseze prejudiciul moral cauzat, fără ca prin aceasta să se încerce o 
reparare cu mult peste vătămarea produsă, determinând o îmbogăŃire fără justă cauză în 
persoana reclamantului. Totodată, în cuantificarea prejudiciului moral, aceste criterii sunt 
subordonate condiŃiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare 
prejudiciului real şi efectiv produs victimei. 

Stabilirea cuantumului daunelor morale include o doză de aproximare avându-se în 
vedere consecinŃele negative suferite de reclamant, măsura în care i-a fost afectată situaŃia 
familială, profesională şi socială. Totodată însă, la stabilirea cuantumului daunelor morale 
instanŃa are şi vedere şi gradul de vinovăŃie al angajatorului în producerea prejudiciului. În 
legătură cu acest aspect, instanŃa a reŃinut faptul că starea de infirmitate fizică permanentă a 
reclamantului este nu doar consecinŃa neîndeplinirii de către angajator a obligaŃiilor legale ce-
i reveneau, ci şi rezultatul direct al acŃiunii altor persoane care au fost trimise în judecată. De 
altfel, prin răspunsul la interogatoriu reclamantul a precizat faptul că în dosarul penal are 
calitatea de parte civilă. 

FaŃă de toate aceste aspecte, tribunalul a apreciat că este întemeiată cererea 
reclamantului de obligare a pârâtei la plata de daune morale doar pentru suma de 10.000 lei. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul H.F.-I. 
În motivarea recursului, neîncadrat în drept, recurentul a considerat că obligarea la 

plata unor daune morale de doar 10.000 lei, în condiŃiile în care s-a reŃinut o pierdere a 
capacităŃii de muncă în procent de 35%, este „cel puŃin jignitoare şi lipsită de realism”. 

A mai susŃinut recurentul că are pregătire profesională doar în domeniul militar şi că 
instanŃa de fond a omis că, prin pierderea definitivă a ochiului drept, i-a fost restrânsă aria 
activităŃilor pentru care ar mai putea fi angajat. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 
prisma criticilor formulate de recurent în conformitate cu prevederile art. 3041 Cod proc. 
civilă, curtea a constatat că recursul este nefondat pentru considerentele ce urmează:  

Răspunderea patrimonială a angajatorului, reglementată de dispoziŃiile art. 269 Codul 
muncii, este o răspundere contractuală, avându-şi izvorul în contractul individual de muncă. 
Ca formă a răspunderii civile, răspunderea patrimonială prevăzută de art. 269 Codul muncii 
nu se confundă cu răspunderea delictuală. Însă, ca şi răspunderea delictuală pentru fapta 
proprie reglementată de art. 998 şi art. 999 Cod civil, care reprezintă dreptul comun al 



răspunderii civile, răspunderea patrimonială presupune existenŃa aceloraşi elemente esenŃiale, 
respectiv fapta ilicită, prejudiciu, raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, culpa 
contractuală. 

Prin acŃiunea introductivă recurentul-reclamant, salariat al intimatei pârâte, a solicitat 
plata daunelor morale în sumă de 100.000 lei, deci a invocat un prejudiciu moral suferit ca 
urmare a faptei ilicite şi culpabile a angajatorului. Prejudiciul moral constă într-o atingere 
adusă unor valori care definesc personalitatea umană, cum ar fi: existenŃa fizică, integritatea 
corporală şi sănătatea fizică şi psihică, demnitatea şi prestigiul profesional. 

Atât din motivarea acŃiunii introductive, cât şi din considerentele primei instanŃe, se 
desprinde concluzia că recurentul a invocat prejudiciul moral reprezentat de suferinŃa 
provocată prin pierderea unui ochi, deci atingerea adusă integrităŃii sale corporale şi sănătăŃii 
fizice şi psihice. Pierderea capacităŃii de muncă în proporŃie de 35% şi pregătirea profesională 
a recurentului, invocate în prezentul recurs, nu prezintă relevanŃă sub aspectul prejudiciului 
moral ce s-a solicitat a fi acoperit în prezenta cauză. 

AdmiŃând, în parte, pretenŃiile recurentului, prima instanŃă a reŃinut, implicit, că există 
legătură de cauzalitate între fapta ilicită a intimatei, care nu şi-a îndeplinit toate obligaŃiile 
prevăzute de art. 13 din Legea nr. 319/2009, şi prejudiciul moral suferit de recurent prin 
pierderea unui ochi. Numai că prejudiciul suferit de recurent nu este numai urmarea faptei 
ilicite a intimatei, ci este rezultatul direct al acŃiunii ilicite a altor persoane, faŃă de care 
recurentul a şi solicitat atragerea răspunderii civile delictuale, constituindu-se parte civilă în 
procesul penal, aşa cum corect a reŃinut prima instanŃă. 

Pentru suferinŃa provocată de pierderea unui ochi, curtea a considerat că suma de 
100.000 lei solicitată de recurent nu este excesivă, însă intimata nu poate fi obligată la 
acoperirea întregului prejudiciu moral suferit de recurent, ci doar la acoperirea lui în parte, 
corespunzător vinovăŃiei intimatei, suma de 10.000 lei acordată de prima instanŃa fiind, prin 
raportare la vinovăŃia intimatei, o sumă rezonabilă şi echitabilă. Aceasta întrucât răspunderea 
intimatei este o răspundere contractuală, individuală, în conformitate cu prevederile art. 269 
Codul muncii, şi nu una delictuală, solidară alături de autorul sau autorii faptei de vătămare 
corporală gravă a recurentului, în conformitate cu prevederile art. 998 şi art. 1003 Cod civil. 

În consecinŃă, faŃă de considerentele expuse, avându-se în vedere şi dispoziŃiile art. 
312 alin. 1 Cod proc. civilă, a fost respins recursul şi menŃinută sentinŃa tribunalului. 

3. Concedierea disciplinară a unui salariat care, contestând o decizie 
de concediere, fără a solicita şi reintegrarea la locul de muncă, 
nu s-a prezentat la locul de muncă ulterior admiterii contestaŃiei 

În Codul muncii în vigoare la data emiterii deciziei contestate, deci anterior 
modificărilor aduse prin Legea nr. 40/2011, nu era reglementată situaŃia 
juridică a contractului individual de muncă, în cazul în care salariatul nu 
solicita şi repunerea în situaŃia anterioară emiterii actului de concediere.  

În acest „vid legislativ”, instanŃele de judecată nu au aplicat principiile 
generale de drept privitoare la consecinŃele anulării unui act juridic şi nu 
au reŃinut că salariatul are obligaŃia de a presta muncă. Dimpotrivă, în 
interpretarea şi aplicarea prevederilor exprese ale art. 78 alin. 2 Codul 
muncii, practica judiciară a fost în sensul că legiuitorul prezumă încetarea 
contractului individual de muncă tocmai prin actul salariatului de a nu cere 
reintegrarea în muncă, controversele privind temeiul juridic al încetării 
contractului individual de muncă. Prin urmare, raporturile de muncă au 
încetat, deci au încetat şi drepturile şi obligaŃiile asumate de părŃi. 
Recurenta nu mai avea calitatea de salariată şi nici obligaŃia de a presta 
munca, iar intimata nu mai avea calitatea de angajator şi nici dreptul, în 
exercitarea prerogativei disciplinare conferite de art. 263 Codul muncii, de 
a dispune concedierea recurentei pentru absenŃe nemotivate, aşa încât 
decizia de sancŃionare disciplinară este nelegală. 



Decizia civilă nr. 571 din 21 iunie 2011 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui cu nr. 2610/89/2010, contestatoarea 
N.E.-D. a solicitat constatarea nulităŃii absolute a măsurii de concediere dispusă prin decizia 
nr. 449/21.07.2010 emisă de intimata S.C. „A.I.” S.R.L Bârlad, eliberarea unei adeverinŃe din 
care să rezulte baza lunară de calcul a veniturilor pentru ultimele 12 luni anterioare încetării 
raporturilor de muncă, plata unei sume de bani reprezentând daune egale cu salariile indexate, 
majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, calculate de la data 
rămânerii definitive a sentinŃei civile nr. 252/02.03.2010 şi până la eliberarea adeverinŃei, şi 
plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acŃiunii, contestatoarea a arătat că, între ea şi intimată, a mai existat un 
proces în urma căruia s-a pronunŃat sentinŃa civilă nr.252/02.03.2010, rămasă irevocabilă prin 
respingerea recursului declarat de către intimată. Prin acea hotărâre s-a constatat nulitatea unei 
alte decizii de încetare a raportului de muncă, dar nu s-a dispus repunerea părŃilor în situaŃia 
anterioară, în sensul reintegrării salariatei pe postul deŃinut anterior, întrucât contestatoarea nu 
a solicitat acest lucru. 

În dosarul nr. 3122/89/2009, în care a fost pronunŃată sentinŃa civilă 
nr.252/02.03.2010, nu a solicitat reintegrarea pe postul deŃinut anterior. Deşi societatea 
intimată a notificat-o în dese rânduri pentru a se prezenta la serviciu pentru reluarea 
raporturilor juridice de muncă, contestatoarea precizează că nu s-a mai prezentat la fostul loc 
de muncă, întrucât raporturile de muncă nu mai există între părŃi, însă intimata a insistat în 
acest sens neînŃelegând faptul că nu mai era necesară reintegrarea. 

Contestatoarea a susŃinut că este vorba de o problemă de drept privind această situaŃie 
specială, care nu este prevăzută expres de Codul muncii, în opinia sa raporturile juridice de 
muncă încetând de drept la data pronunŃării sentinŃei civile nr.252/02.03.2010, iar noua 
decizie este abuzivă şi nulă. 

Prin întâmpinarea formulată, S.C. „A.I.” S.R.L Bârlad a solicitat respingerea 
contestaŃiei ca neîntemeiată şi menŃinerea ca temeinică şi legală a deciziei nr. 449/21.07.2010. 

În motivarea poziŃiei sale procesuale, intimata a arătat că, deşi salariata nu a solicitat 
reintegrarea pe funcŃia deŃinută anterior desfacerii contractului individual de muncă, aceasta 
mai avea de lucrat în favoarea societăŃii un număr de 5 zile lucrătoare din perioada de preaviz, 
aferente perioadei în care s-a aflat în concediu medical( 27.08.2009-31.08.2009). 

După rămânerea definitivă şi irevocabilă a sentinŃei civile nr. 252/02.03.2010, a 
notificat-o pe contestatoare pentru a se prezenta la serviciu pentru finalizarea perioadei de 
preaviz, însă aceasta a refuzat motivat că în dosarul nr. 3122/89/2009 nu a solicitat 
reintegrarea. 

Deşi a fost convocată pentru a da notă explicativă în vederea efectuării cercetării 
prealabile, contestatoarea nu a dat curs adreselor intimatei, drept pentru care prin decizia nr. 
449/21.07.2010 i-a fost desfăcut disciplinar contractul individual de muncă motivat de refuzul 
de a se prezenta la serviciu în vederea finalizării perioadei de preaviz. 

Prin sentinŃa civilă nr. 685 din 17.02.2011, Tribunalul Vaslui a admis în parte 
contestaŃia formulată de contestatoarea N.E.-D. în contradictoriu cu intimata SC „A.I.” SRL 
şi, în consecinŃă a obligat intimata să îi elibereze contestatoarei o adeverinŃă din care să 
rezulte baza lunară de calcul a veniturilor pentru ultimele 12 luni anterioare încetării 
raporturilor de muncă. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că prin decizia nr. 550/09.09.2009, 
intimata S.C. „A.I.” S.R.L. Bîrlad i-a desfăcut contestatoarei N.E.-D. contractul individual de 
muncă (în baza căruia ocupa meseria de gestionară) potrivit dispoziŃiilor art. 65 alin. 1 Codul 
muncii. 

NemulŃumită de această decizie, contestatoarea s-a adresat instanŃei solicitând 
constatarea nulităŃii absolute a deciziei de desfacere a contractului individual de muncă, 
obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 
actualizate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii până la data plăŃii 
efective şi cheltuieli de judecată ocazionate de respectivul litigiu. 



Prin sentinŃa civilă nr. 252/02.03.2010 (rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 
459/01.06.2010 a CurŃii de Apel Iaşi) pronunŃată în dosarul nr. 3122/89/2009 Tribunal Vaslui 
a admis contestaŃia formulată de N.E.-D., a constatat nulitatea absolută a deciziei de 
concediere nr. 550/09.09.2009, obligând intimata S.C. „A.I.” S.R.L. Bîrlad la plata unei 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi celelalte drepturi de care ar 
fi beneficiat începând cu data de 09.092009 până la pronunŃarea hotărârii precum şi la plata 
cheltuielilor de judecată ocazionate de respectivul litigiu. 

Prin adresa nr. 366/23.06.2010, intimata a înştiinŃat-o pe N.E.-D. să se prezinte la 
societate începând cu data de 28.06.2010, întrucât decizia de concediere nr. 550/09.09.2009 a 
fost anulată de instanŃă prin sentinŃa civilă nr. 252/02.03.2010. 

În legătură cu solicitarea intimatei, contestatoarea a motivat că nu se prezintă la 
serviciu întrucât, în dosarul nr. 3122/89/2009, nu a solicitat reintegrarea, iar instanŃa de 
judecată nu a dispus acest lucru. 

Prin referatul întocmit pe data de 15.07.2010 de administratorul societăŃii G.I., ca 
urmare a refuzului lui N.E.-D. de a se prezenta la locul de muncă, s-a dispus efectuarea 
cercetării disciplinare şi aplicarea sancŃiunii corespunzătoare. 

Pe data de 20.07.2010, ora 12 , contestatoarea a fost convocată (prin adresa 
nr.419/15.07.2010) de intimată să se prezinte la sediul societăŃii pentru derularea cercetării 
disciplinare în legătură cu absentarea nemotivată de la serviciu începând cu data de 
28.06.2010. 

N.E.-D. nu a dat curs convocării dispuse, iar C.C. desemnat prin dispoziŃia nr. 
421/15.07.2010 să efectueze această cercetare a reŃinut în raportul întocmit că salariata a 
absentat nemotivat de la serviciu începând cu data de 28.06.2010, cu toate că aceasta avea 
obligaŃia legală de a se prezenta la serviciu pentru a finaliza perioada de preaviz. 

DispoziŃiile art. 78 Codul muncii ridică o problemă de ordin juridic în măsura 
existenŃei unui vid legislativ în ce priveşte modalitatea de încetare a contractului individual de 
muncă în situaŃia în care instanŃa a anulat decizia de desfacere a contractului individual de 
muncă, fără a dispune şi reintegrarea salariatului pe funcŃia deŃinută anterior, motivat de faptul 
că acesta nu a solicitat acest lucru. 

Potrivit reglementărilor Codului muncii, contractul individual de muncă încetează de 
drept (art. 56), prin acordul de voinŃă a părŃilor la data convenită de acestea, ca urmare a 
voinŃei unilaterale a uneia din părŃi, în cazurile şi condiŃiile limitativ prevăzute de lege. 

În speŃă, contestatoarea a susŃinut că ne aflăm în prezenŃa unei încetări de drept a 
contractului individual de muncă, de vreme ce în dosarul nr. 3122/89/2009, nu a solicitat 
reintegrarea, opinie pe care instanŃa nu o poate primi întrucât încetarea de drept a contractului 
individual de muncă se poate produce doar în cazurile prevăzute de art. 56 Codul muncii, a 
opina contrariu înseamnă a adăuga la lege. 

Datorită acestui vid legislativ, în cauză nu pot fi aplicate decât principiile generale de 
drept privitoare la consecinŃa anulării unui act juridic, respectiv nulitatea unui act juridic care 
practic aduce părŃile în situaŃia în care acestea au fost înainte de apariŃia acelui act, deci 
operează regula repunerii în situaŃia anterioară, salariatul având obligaŃia de a presta muncă, 
iar angajatorul de a-l remunera pentru activitatea prestată. 

Actul juridic prin care părŃile unui raport juridic de muncă înŃeleg să pună capăt 
contractului de muncă trebuie să îndeplinească condiŃiile de fond stabilite de lege. 

SentinŃa civilă nr. 252/02.03.2010 a rămas irevocabilă prin Decizia nr. 459/01.06.2010 
a CurŃii de Apel Iaşi. 

Contestatoarea avea obligaŃia de a se prezenta la sediul societăŃii pentru a continua 
raporturile juridice de muncă, atâta vreme cât contractul individual de muncă era în fiinŃă.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 8 Codul muncii, contractele individuale de muncă sau 
colective au un caracter consensual nu doar pentru că se încheie prin acordul părŃilor, ci şi 
pentru că executarea lor presupune colaborarea permanentă a angajaŃilor şi salariaŃilor. 

Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaŃiilor pe care le presupun raporturile 
juridice de muncă trebuie să aibă loc în concordanŃă cu ordinea de drept şi regulile morale, cu 
respectarea intereselor celeilalte părŃi, evitându-se reaua credinŃă, abuzul de drept.  



Refuzul contestatoarei de a se prezenta la serviciu a fost catalogat de intimată drept 
abatere disciplinară (fiind încălcate prevederile R.O.I) şi sancŃionat cu desfacerea contractului 
individual de muncă în baza dispoziŃiilor art.61 litera a Codul muncii. 

SancŃiunile disciplinare constituie mijloace de constrângere prevăzute de lege, având 
ca scop apărarea ordinii disciplinare, dezvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea 
conştiincioasă a îndatoririlor de serviciu şi respectarea normelor de comportare, precum şi 
prevenirea producerii unor acte de indisciplină. 

Potrivit art. 263 Codul muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având 
dreptul de a aplica, potrivit legii, sancŃiuni disciplinare salariaŃilor săi ori de câte ori constată 
că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi constă într-o acŃiune sau 
inacŃiune săvârşită cu vinovăŃie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale 
aplicabile, ordinele şi dispoziŃiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Potrivit art. 40 alin. 1 litera e Codul muncii, angajatorul are dreptul să constate 
săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancŃiunile corespunzătoare potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. 

InstanŃa a apreciat că potrivit R.O.I fapta săvârşită de contestatoare constând în 
neprezentarea la locul de muncă constituie abatere gravă ce se sancŃionează cu desfacerea 
disciplinară a contractului de muncă. 

Din înscrisurile existente la dosarul cauzei, rezultă că intimata s-a conformat 
prevederilor legale în materie, convocând-o pe contestatoare în scris în vederea efectuării 
cercetării disciplinare prealabile, decizia de sancŃionare nr. 449/21.07.2010 îndeplinind 
condiŃiile de fond şi formă cerute de lege. 

În ce priveşte cererea contestatoarei de obligare a intimatei la eliberarea unei 
adeverinŃe din care să rezulte baza lunară de calcul a veniturilor pentru ultimele 12 luni 
anterioare încetării raporturilor de muncă, instanŃa a apreciat-o ca fiind întemeiată, potrivit 
art.40 alin. 2 litera h, angajatorul fiind obligat să elibereze la cerere toate documentele în 
legătură cu calitatea de salariat al solicitantului. 

Raportat celor expuse instanŃa a admis în parte contestaŃia formulată, dispunând 
obligarea intimatei la eliberarea unei adeverinŃe din care să rezulte baza lunară de calcul a 
veniturilor contestatoarei pentru ultimele 12 luni anterioare încetării raporturilor de muncă, 
respingând restul pretenŃiilor solicitate de aceasta. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs, în termen legal, contestatoarea N.E.-D.. 
În motivarea recursului, neîncadrat în drept, s-a susŃinut că motivarea instanŃei de fond 

este greşită. 
În primul rând, faŃă de situaŃia de fapt aplicabilă în cauză, nu se poate reŃine vreo culpă 

din partea recurentei, care să justifice desfacerea disciplinară a contractului de muncă, 
angajatorul comunicându-i în anul 2009, când i-a desfăcut în mod ilegal contractul de muncă, 
că nu doreşte efectuarea perioadei de preaviz. În condiŃiile în care angajatorul a renunŃat 
expres la acest drept, iar recurenta a achiesat, nu se poate susŃine că, după pronunŃarea 
sentinŃei de către Tribunalul Vaslui, mai există obligaŃia de efectuare a perioadei de preaviz. 

FaŃă de vidul legislativ reŃinut de instanŃa de fond, practica judiciară a stabilit că nu 
sunt aplicabile dispoziŃiile Codului civil privind nulitatea actului juridic în legislaŃia muncii. 
Potrivit art. 78 alin. 2 Codul muncii, care constituie o excepŃie de la principiile efectelor 
nulităŃii şi care diferă de vechiul Cod al muncii, în situaŃia în care instanŃa a constatat 
netemeinicia sau nelegalitatea concedierii, repunerea părŃilor în situaŃia anterioară concedierii, 
respectiv reintegrarea, poate fi dispusă de instanŃă numai la solicitarea salariatului. 

A conchis recurenta că reintegrarea nu este o consecinŃă a constatării nulităŃii deciziei 
de concediere şi nici nu poate fi dispusă ulterior, în cadrul unui proces separat. 

În ceea ce priveşte modalitatea de încetare a contractului individual de muncă, doar 
teoretic se poate vorbi de un acord al părŃilor, pentru că practic nu este un acord exprimat clar 
şi concomitent de cele două părŃi. În aceste condiŃii, trebuie avută în vedere teza exprimată în 
jurisprudenŃă, conform căreia se desfiinŃează doar actul administrativ întocmit fără respectarea 
dispoziŃiilor legale, măsura concedierii şi motivele ei fiind menŃinută. 



Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 
prisma criticilor formulate de recurentă în conformitate cu prevederile art. 304 pct. 9 Cod 
proc. civilă, curtea a constatat că recursul este fondat pentru considerentele ce urmează: 

Potrivit Codului muncii anterior, instanŃa judecătorească, în cazul anulării concedierii, 
dădea eficienŃă deplină principiilor generale de drept privind efectele nulităŃii actelor juridice, 
aşa încât, în vederea repunerii părŃilor în situaŃia anterioară şi independent de solicitarea 
salariatului, îl obliga pe angajator să-l reintegreze pe acesta în funcŃia avută anterior 
concedierii nelegale sau fără temei. 

SoluŃia actualului Cod al muncii este radical schimbată, în sensul că, potrivit art. 78 
alin. 2, „la solicitarea salariatului”, instanŃa care a dispus anularea concedierii va repune 
părŃile în situaŃia anterioară actului de concediere.  

Repunerea părŃilor în situaŃia anterioară implică, prioritar, reîncadrarea în funcŃie a 
celui concediat fără temei sau nelegal, numai că, faŃă de dispoziŃiile speciale ale Codului 
muncii, care fac inaplicabile „principiile generale de drept privitoare la consecinŃa anulării 
unui act juridic”, reintegrarea în funcŃie nu poate avea loc decât dacă cel concediat solicită 
expres acest lucru. 

Or, recurenta nu a solicitat reintegrarea în funcŃie, aşa încât, prin sentinŃa civilă nr. 
252/02.03.2010 a Tribunalului Vaslui, irevocabilă prin decizia nr. 459/01.06.2010 a CurŃii de 
Apel Iaşi, s-a dispus doar anularea deciziei de concediere şi plata despăgubirilor, nu şi 
reintegrarea acesteia pe postul avut anterior concedierii. Cu toate acestea, prima instanŃă a 
reŃinut că recurenta avea obligaŃia de a se prezenta la sediul societăŃii pentru a continua 
raporturile juridice de muncă, atâta vreme cât contractul individual de muncă era în fiinŃă.  

Este adevărat că în Codul muncii în vigoare la data emiterii deciziei contestate, deci 
anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 40/2011, nu era reglementată situaŃia juridică a 
contractului individual de muncă, în cazul în care salariatul nu solicita şi repunerea în situaŃia 
anterioară emiterii actului de concediere.  

În acest „vid legislativ”, instanŃele de judecată nu au aplicat principiile generale de 
drept privitoare la consecinŃele anulării unui act juridic şi nici nu au reŃinut că „salariatul are 
obligaŃia de a presta muncă, iar angajatorul de a-l remunera pentru activitatea prestată”, aşa 
cum a reŃinut prima instanŃă. Dimpotrivă, în interpretarea şi aplicarea prevederilor exprese ale 
art. 78 alin. 2 Codul muncii, care lasă la latitudinea salariatului posibilitatea de a solicita 
reintegrarea în muncă, practica judiciară a fost în sensul că legiuitorul prezumă încetarea 
contractului individual de muncă tocmai prin actul salariatului de a nu cere reintegrarea în 
muncă. 

Aşadar, chiar şi în condiŃiile „t ăcerii legii”, controversele nu au privit „fiinŃarea” sau 
încetarea contractului individual de muncă, ci temeiul juridic al încetării contractului 
individual de muncă, practica judiciară şi doctrina considerând fie că suntem în prezenŃa unei 
încetări de drept a contractului individual de muncă, fie că suntem în prezenŃa unei încetări a 
contractului individual de muncă prin actul unilateral al salariatului. 

Prin introducerea art. 78 alin. 3, actualul Cod al muncii a adoptat prima soluŃie, 
respectiv încetarea de drept a contractului individual de muncă în cazul în care salariatul nu 
solicită şi repunerea în situaŃia anterioară emiterii actului de concediere, însă, în prezenta 
cauză, nu face obiectul judecăŃii modalitatea de încetare a contractului individual de muncă al 
recurentei. 

Relevant în prezenta cauză, raportat la prevederile art. 78 alin. 2 Codul muncii şi 
având în vedere că recurenta nu a solicitat reintegrarea pe postul avut anterior concedierii 
anulate, este că raporturile de muncă avute cu intimata au încetat, deci au încetat şi drepturile 
şi obligaŃiile asumate de părŃi. 

Recurenta nu mai avea calitatea de salariată şi nici obligaŃia de a presta munca, iar 
intimata nu mai avea calitatea de angajator şi nici dreptul, în exercitarea prerogativei 
disciplinare conferite de art. 263 Codul muncii, de a dispune concedierea recurentei pentru 
absenŃe nemotivate, aşa încât decizia de sancŃionare disciplinară este nelegală. 

În consecinŃă, faŃă de considerentele expuse, avându-se în vedere şi dispoziŃiile art. 
312 alin. 2 şi 3 Cod proc. civilă, s-a admis recursul, modificându-se în parte sentinŃa, în sensul 



anulării deciziei nr. 449 din 26.07.2010 emisă de intimată.  
 


