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I. SecŃia civilă 

 

1. Plângere împotriva încheierii date de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, prin care s-a înscris privilegiul imobiliar cu rang 

prioritar asupra apartamentului pentru sumele datorate cu titlu de 

contribuŃie la cheltuielile asociaŃiei de proprietari. Debite pentru 

care s-a prescris executarea silită constatate prin hotărâre 

judecătorească irevocabilă 

În art. 51, Legea nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 
asociaŃiilor de proprietari reglementează privilegiul imobiliar cu rang prioritar 
asupra apartamentelor pentru sumele datorate cu titlu de contribuŃie la 
cheltuielile asociaŃiei, stabilind persoanele ce pot cere înscrierea/radierea – 
preşedintele asociaŃiei şi proprietarul – cât şi modalitatea în care se face 
dovada debitului. 

Faptul că în evidenŃele contabile, asociaŃia de proprietari nu a operat debitele 
prescrise, menŃinându-le active în listele de plată, nu justifică înscrierea 
privilegiului în cartea funciară. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 362 din 7 iulie 2010 

Judecătoria Iaşi, prin sentinŃa civilă nr. 14327 din 26.11.2008, a admis plângerea formulată 

de petenŃii B.M. şi B.G. în contradictoriu cu intimata asociaŃia de proprietari, împotriva încheierii 

nr.35014 din 16.04.2008, pronunŃată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, 

dispunând radierea din cartea funciara a privilegiului înscris în favoarea intimatei pentru suma de 

2503,48 lei servicii şi 7114,47 lei penalităŃi de întârziere.  

Pentru a pronunŃa hotărârea, prima instanŃă a stabilit următoarea situaŃie de fapt: 

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6820/05.08.2004, petenŃii B.M. si 

B.G. au dobândit proprietatea asupra imobilului, aceştia obligându-se să preia şi să achite datoriile 

aferente lunilor iulie ş august 2004, precum şi eventualele diferenŃe pentru luna aprilie 2004.  

Prin încheierea nr. 35014/17.04.2008 a O.C.P.I. Iaşi a fost admisă cererea formulată de 

intimata asociaŃia de proprietari si s-a înscris in cartea funciara nr. 42124 a municipiului Iaşi 

privilegiul imobiliar pentru suma de 2503,48 lei servicii si 7114,47 lei penalităŃi de întârziere în 

favoarea intimatei, în conformitate cu art. 51 din Legea nr. 230/2007.  

Judecătoria a constatat că petenŃii nu datorau sumele cu privire la care a fost înscris 

privilegiul în cartea funciară. Prin precizările depuse la dosar intimata a arătat că privilegiul a fost 

înscris în cartea funciară pentru sume reprezentând cheltuieli de întreŃinere şi penalităŃi aferente 

perioadei 01.2005 - 02.2008, fiind depuse în acest sens la dosar listele lunare de plată aferente 

perioadei indicate. PetenŃii au făcut dovada că au achitat în fiecare lună, în termenul prevăzut de 

lege, cheltuielile de întreŃinere către asociaŃia de proprietari. În acest sens cheltuielile de întreŃinere 



aferente lunii decembrie 2004 în sumă de 580.787 lei au fost achitate cu chitanŃa nr. 

6328257/31.01.2005, cheltuielile de întreŃinere aferente luni ianuarie 2005 în sumă de 792.906 lei 

au fost achitate cu chitanŃa nr. 6329216/02.03.2005, cheltuielile de întreŃinere aferente lunii 

februarie 2005 în sumă de 669.968 lei au fost achitate cu chitanŃa nr. 6330048/31.03.2005. 

Intimata a recunoscut prin întâmpinarea formulată că privilegiul a fost notat pentru sume 

reprezentând cheltuieli de întreŃinere şi penalităŃi datorate de proprietara anterioară a imobilului, , 

sume pe care petenŃii nu s-au obligat să le preia în momentul încheierii contractului de vânzare-

cumpărare autentificat sub nr. 6820/05.08.2004. 

Împotriva sentinŃei a declarat apel asociaŃia de proprietari, formulând critici cu privire la 

aplicarea greşită a legii, precizând că au solicitat biroului notarului public ce a autentificat 

contractul de vânzare-cumpărare să înscrie şi debitul vânzătoarei, cerere ce nu a fost primită. La 

momentul înscrierii privilegiului cu rang prioritar petenŃii figurau cu debitul menŃionat în 

încheierea contestată, instanŃa a constatat prescrise datoriile mai vechi de 3 ani, însă din punct de 

vedere contabil nu sunt anulate. PetenŃii nu au contestat hotărârile adunării generale, legea privind 

recuperarea datoriilor care nu sunt prescrise la furnizori, încasarea debitelor în ordinea vechimii 

lor şi plata unui procent de minim 10% din suma plătită în contul penalităŃilor. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 157 din 17 martie 2010, a respins apelul şi a păstrat 

sentinŃa atacată, constatând că în calitate de cumpărători petenŃii au preluat şi s-au obligat să achite 

datoriile aferente lunilor iulie şi august 2004 şi eventualele diferenŃe pentru luna aprilie 2004. 

Conform chitanŃelor de plată şi a fişei de cont pentru anul 2004 întocmite de asociaŃia de 

proprietari, din raportul de expertiză contabilă a rezultat că sumele datorate au fost achitate 

respectiv: luna aprilie 2004, datorat 80.43 lei, achitat conform chitanŃa nr. 9382323/01.06.2004; 

luna iulie 2004, datorat 75,10 lei, achitat conform chitanŃa nr. 0774300/06.09.2004, luna august 

2004, datorat 65,76 lei, achitat conform chitanŃa nr. 0775090/01.10.2004. 

InstanŃa de apel a reŃinut din raportul de expertiză contabilă că sumele de 2.503,48 lei şi 

respectiv suma de 7.114,47 lei, pentru care s-a înscris privilegiul imobiliar, nu erau achitate, ele 

fiind sume prescrise (mai vechi de 4 ani), sume care trebuiau să fie stornate conform deciziei nr. 

306 a Tribunalului Iaşi (dată în dosarul nr. 9976/2004), decizie definitivă şi irevocabilă, şi care nu 

a fost operată de asociaŃia de proprietari în fişa de cont a noilor proprietari şi nici în lista de plată. 

Conform listelor de plată întocmite de asociaŃia de proprietari, a chitanŃelor de plată emise 

pe numele noilor proprietari, a fişelor de cont pentru noii proprietari, cheltuielile de întreŃinere 

curentă pentru perioada ianuarie 2005 – februarie 2008 erau în sumă totală de 2.926,46 lei, iar 

plăŃile efectuate de noii proprietari pentru aceeaşi perioadă sunt în sumă totală de 2.928,98 lei. 

Suma de 3.503,48 lei înscrisă la Cartea Funciară ca privilegiu rang prioritar conform cererii 

asociaŃiei de proprietari, era suma prescrisă (mai veche de 4 ani), şi pe care asociaŃia de proprietari 

nu a operat-o în fişa de cont a noilor proprietari şi nici în lista de plată, aşa cum se dispusese prin 



decizia definitivă şi irevocabilă nr.306/18.03.2005 a Tribunalului Iaşi (dată în dosarul nr. 

9976/2004).  

Referitor la penalităŃile în cuantum de 7114,47 lei, tribunalul a reŃinut că nu erau datorate, 

reprezentând debitul prescris. AsociaŃia nu a evidenŃiat în lista de plată şi în fişa de cont decizia 

civilă nr. 306/2005 a Tribunalului Iaşi, iar pentru perioada ianuarie 2005 – februarie 2008 petenŃii 

nu aveau penalităŃi de plată. 

Împotriva hotărârii Tribunalului Iaşi a declarat recurs asociaŃia de proprietari pe care l-a 

încadrat în art. 304 pct. 7 – 9 , art. 304 ind. 1 C.pr.civ. şi susŃinând că petenŃii-intimaŃi au 

modificat toate chitanŃele de plată a cheltuielilor de întreŃinere, apărare invocată şi în fazele 

procesuale anterioare şi de care instanŃele nu au Ńinut cont. Sumele fiind mereu plătite cu întârziere 

s-au calculat şi penalităŃile de plată, conform proceselor-verbale ale adunării generale. 

În dezvoltarea motivelor de recurs au fost redate operaŃiunile de vânzare-cumpărare 

efectuate de petenŃi, interpretate clauzele contractului, cu privire la datoriile preluate, demersurile 

asociaŃiei la notar pentru a fi înscris corect debitul restant. 

Recurenta a cerut ca instanŃa să solicite biroului notarial să comunice pe ce bază s-a 

stipulat în contract clauza privind preluarea datoriilor, fiind omise lunile mai şi iunie şi să se 

stabilească în sarcina cui revenea plata.  

InstanŃele au încălcat art. 1112 şi art. 1113 C.civ., sumele încasate ulterior anului 2004 

reprezentând plăŃi parŃiale ale datoriilor acumulate de familia petenŃilor, din punct de vedere 

contabil debitele nefiind prescrise. 

PetenŃii-intimaŃi datorau şi penalităŃi conform hotărârii adunării generale, în cuantum de 

10%, iar neachitarea datoriilor ducea la sistarea utilit ăŃilor de furnizare pentru toŃi locatarii, iar 

medierea privilegiului conform art.51 alin.2 din Legea nr.230/2007 are loc la cererea preşedintelui 

asociaŃiei sau a proprietarilor, pe baza chitanŃelor sau înscrisului emis de asociaŃie ce confirmă 

plata sumei datorate.  

Analizând lucrările dosarului în limita motivelor de recurs invocate, curtea de apel a 

constatat că situaŃia de fapt stabilită în considerentele hotărârii atacate are corespondent în probele 

dosarului, dispoziŃiile legale în materie fiind corect aplicate. 

DispoziŃiile art. 304 ind. 1 C.pr.civ. nu sunt incidente în cauză, hotărârea atacată fiind 

supusă celor două căi de atac, apel şi recurs, urmând a examina numai motivele de nelegalitate, 

aşa cum sunt reglementate prin art. 304 pct. 1-9 Cod procedură civilă. 

Prin considerente unice s-a răspuns la motivele de recurs reŃinând că în calea de atac a 

recursului se poate administra numai proba cu înscrisuri (art. 305 Cod procedură civilă) 

concludente şi utile.  

DocumentaŃia în baza căreia s-a autentificat contractul de vânzare-cumpărare nu este 

necesară, judecata neavând ca obiect validitatea actului. 



InstanŃa de apel a motivat concludent şi pertinent pe baza probelor administrate că petenŃii 

nu datorau cu titlu de daune şi penalităŃi, suma înscrisă ca privilegiu imobiliar la cererea asociaŃiei 

de proprietari, conform art.51 alin. 2 din Legea nr. 7/1996. 

Reanalizarea probelor administrate în fazele procesuale anterioare nu este în competenŃa 

instanŃei de recurs şi nici de a stabili obligaŃii de preluare a debitelor vânzătoarei. 

Obiect al judecăŃii fiind plângerea împotriva încheierii date de O.C.P.I. Iaşi prin care se 

contestă realitatea debitului, instanŃele trebuiau să stabilească dacă este datorat de cumpărătorii-

petenŃi, criticile privind validitatea contractului de vânzare-cumpărare a clauzelor privind 

preluarea debitelor depăşind limitele învestirii. 

În acest sens, nu sunt supuse controlului judiciar în prezenta cauză hotărârile adunării 

generale, contestate sau nu de proprietarii-petenŃi, fiind relevante ca mijloc de probă numai 

hotărârile judecătoreşti pronunŃate în litigiile dintre părŃi şi vânzătoarea D.L. (fiica petenŃilor), ce 

au avut ca obiect plata cheltuielilor de întreŃinere, a celor preluate de cumpărători. 

Definitiv şi irevocabil s-a stabilit că nu sunt datorate penalităŃi, cheltuieli de întreŃinere 

restante, oricare ar fi modalitatea stingerii debitelor, a posibilităŃii de executare silită, urmare 

prescripŃiei extinctive.  

Referitor la incidenŃa art. 1112 şi art. 1113 Cod civil ce reglementează „imputaŃia plăŃii” 

sunt apărări pe care asociaŃia trebuia să le facă la judecarea dosarului nr. 9976/2004 al 

Tribunalului Iaşi, în care s-a pronunŃat decizia civilă nr. 306/2005. Faptul că în evidenŃele 

contabile asociaŃia de proprietari nu a operat debitele ca fiind prescrise, menŃinându-le ca active în 

listele de plată, nu justifica înscrierea privilegiului în cartea funciară a imobilului, prin încheierea 

contestată. 

Curtea a avut în vedere că oricare ar fi reglementările contabile a dreptului comun în 

materia privind plata datoriilor de debitor (art. 1092 şi următoarele art. 1110 , art. 1111, art. 1112 

Cod civil), cât şi a dispoziŃiilor Legii nr. 230/2007 ca norme speciale ce reglementează activitatea 

asociaŃiilor de proprietari, înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute, pentru 

creditor în speŃă numai în condiŃiile art. 47 din Legea nr. 7/1996. 

Dat fiind efectul hotărârilor judecătoreşti prin care s-a constatat că debitul este prescris, 

asociaŃia-creditoare nu avea o creanŃă certă şi exigibilă pentru a fi menŃinută înscrierea 

privilegiului în cartea funciară (art. 47 alin. 8). 

În art. 51 Legea nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari, reglementează privilegiul imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor pentru 

sumele datorate cu titlu de contribuŃie la cheltuielile asociaŃiei, stabilind şi persoanele ce pot cere 

înscrierea, cât şi radierea, preşedintele asociaŃiei şi proprietarul.  

În ce priveşte dovada plăŃii sumei datorate, nu este limitată la „chitanŃa-adeverinŃa” 

eliberată de asociaŃie, ci se poate face prin orice alt mijloc de probă. 



Cum orice litigii dintre asociaŃie şi proprietar privind neplata cotelor de întreŃinere sunt 

date în competenŃa instanŃei de judecată (art.50 din Legea nr.230/2007) hotărârea judecătorească 

pronunŃată face dovada deplină şi are forŃa probantă mai puternică decât listele de plată în sensul 

art. 47 alin. 8 Legea 7/1996 asupra creanŃei certe şi exigibile. 

PetenŃii au avut un debit la asociaŃie, pentru care însă nu puteau fi executaŃi silit. Înscrierea 

privilegiului în cartea funciară numai pe baza listelor de plată, în care era menŃionat debitul 

prescris, nu avea temei legal, creanŃa nefiind exigibilă, şi datorându-se numai suma pentru care şi-

au asumat obligaŃia de plată, prin contractul de vânzare-cumpărare. Acel debit fiind achitat, 

precum şi cheltuielile de întreŃinere proprii de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, 

petenŃii nedatorând penalităŃi, soluŃia de radiere a privilegiului este legală.  

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, curtea de apel a 

respins recursul. 

2. AcŃiune în constatarea calităŃii de moştenitor. Admisibilitate. Repunerea 

în termenul de acceptare a succesiunii prin legile ce reglementează 

regimul juridic al terenurilor 

Dovada calităŃii de moştenitor în procedura administrativă funciară se face pe baza 
certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa 
acestora, prin orice probe din care să rezulte că acceptarea succesiunii. 

Faptul că părŃile îşi pot dovedi calitatea de moştenitor, la comisiile de fond funciar, 
în procedura instituită prin Legea nr. 18/1991, prin alte mijloace de probă, nu 
impune competenŃa exclusivă a acestei autorităŃi administrative. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 384 din 14 iulie 2010  

Judecătoria Iaşi, prin sentinŃa civilă nr. 3929 din 10.03.2009, a respins ca neîntemeiată, 

excepŃia lipsei coparticipării procesuale pasive, invocată de pârâtul H.C.-C. prin întâmpinare. 

A fost respinsă ca neîntemeiată, cererea principală formulată de reclamanŃii-pârâŃi C.A. şi 

alŃii în contradictoriu cu pârâta-reclamantă I. (fostă H.) R. şi pârâŃii H.C.-C., C. (fostă H.) M.-M. 

A fost respinsă ca neîntemeiată, cererea reconvenŃională formulată de pârâta-reclamantă I. 

(fostă H.) R., în contradictoriu cu reclamanŃii-pârâŃi C.A. şi alŃii şi pârâŃii H.C.-C., şi C. (fostă H.) 

M.-M. 

Prin încheierea din 10.02.2009 judecătoria a respins excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii. 

În soluŃionarea excepŃiei coparticipării procesuale s-a reŃinut în aplicarea art. 47 Cod 

procedură civilă că mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte, dacă obiectul 

pricinii este un drept sau o obligaŃie comună, regulă ce are caracter facultativ. 

Pârâtul H.C.-C., care a invocat excepŃia, nu a probat existenŃa şi a altor moştenitori, 

conform art. 1169 Cod civil. 

Pe fondul cauzei, judecătoria a stabilit următoarea situaŃie de fapt: 



La data de 14.03.1983 a decedat numitul H.V.T., având vocaŃie succesorală: C.A., în 

calitate de fiică, H.C. şi I.R., în calitate de nepoŃi de fiu predecedat (H.Gh.), H.C.-C. şi C.M., în 

calitate de nepoŃi de fiu predecedat (H.M.) şi D.E.-O., în calitate de nepoată de fiu predecedat 

(H.T.). Succesiunea nu a fost dezbătută până la momentul înregistrării prezentei acŃiuni pe rolul 

instanŃei.  

În drept, potrivit art. 700 alin. 1 Cod civil, dreptul de a accepta succesiunea se prescrie în 

termen de 6 luni, socotit de la deschiderea succesiunii. 

Din materialul probator administrat în cauză, nu a rezultat acceptarea moştenirii numitului 

H.V.T., expres ori tacit, de vreuna dintre părŃi, în termenul legal. Astfel, cei trei martori audiaŃi la 

solicitarea reclamanŃilor-pârâŃi au menŃionat o serie de demersuri efectuate de aceştia cu privire la 

un teren situat în zona Bucium - Iaşi, dar nu au fost în măsură să precizeze despre ce suprafaŃă este 

vorba, nici ca întindere, nici în ceea ce priveşte locaŃia. 

Judecătoria a reŃinut că prin cererea înregistrată la Consiliul local al municipiului Iaşi sub 

nr. 83726 din 04.11.2005, reclamanta-pârâtă C.A. a formulat, în calitate de moştenitor al numitului 

H.V.T., o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la suprafaŃa de 8400 m.p. O 

astfel de cerere are, în conformitate cu dispoziŃiile art. 13 din Legea nr. 18/1991, semnificaŃia unei 

repuneri în termenul de acceptare a moştenitorului care a formulat solicitarea, cu privire la cota ce 

i se cuvine, considerându-se că a acceptat succesiunea prin cererea adresată comisiei. Chiar şi în 

aceste condiŃii, acceptarea vizează doar terenul cu privire la care a fost formulată cererea de 

reconstituire, iar nu întreaga moştenire. Mai mult, la dosar nu a fost depusă nici o dovadă privind 

modul de soluŃionare al acestei cereri ori situaŃia juridică a imobilului în discuŃie (în sensul de a se 

preciza dacă acesta mai este la dispoziŃia Comisiei Locale de Fond Funciar sau dacă a fost 

constituit/reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altei persoane). În situaŃia în care se va 

soluŃiona favorabil cererea de către Comisia de Fond Funciar, se va elibera titlu de proprietate 

doar pe numele acelui moştenitor care a solicitat reconstituirea, urmând ca acesta să exercite 

atributele dreptului de proprietate cu privire la terenul respectiv. În concluzie, o astfel de cerere de 

reconstituire nu valorează acceptarea întregii moşteniri a defunctului H.V.T., în privinŃa acesteia 

operând regulile de drept comun, referitoare la acceptarea expresă ori tacită. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenŃională, instanŃa de fond a reŃinut că pârâta-reclamantă 

a depus o procură specială, autentificată de notarul public sub nr. 1678, la data de 11.04.2008, prin 

care pârâta-reclamantă declara că acceptă succesiunea defuncŃilor H.Gh., H.T. şi H.R., însă 

această declaraŃie a fost făcută mult după împlinirea termenului de 6 luni prevăzut de art. 700 alin. 

1 Cod civil. Mai mult, pârâta-reclamantă nu a probat, conform art. 1169 Cod civil, efectuarea de 

acte de acceptare tacită, astfel cum a susŃinut prin cererea reconvenŃională.  

Împotriva sentinŃei au formulat apel reclamanŃii, formulând critici cu privire la rezolvarea 

greşită a cauzei ce nu a fost soluŃionată pe fond, deşi s-a făcut dovada acceptării succesiunii.  



AcŃiunile şi cererile întreprinse de reclamanta C.A. constituie acte de acceptare expresă a 

moştenirii pentru teren conform dispoziŃiilor legilor speciale. CeilalŃi reclamanŃi au acceptat tacit 

succesiunea prin folosirea terenului, manifestându-se ca beneficiari ai averii succesorale. 

În apelul declarat, I.R. a criticat soluŃia dată în cererea reconvenŃională, invocând art. 689 

Cod civil, susŃinând că a acceptat expres succesiunea, dovadă făcută cu înscrisurile depuse la 

dosar, instanŃa de prim grad reŃinând greşit că nu a probat acceptarea în termenul prevăzut de art. 

700 Cod civil. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 45 din 25 ianuarie 2010, a admis apelul declarat de 

reclamanta C.A. împotriva sentinŃei civile nr. 3929/10.03.2009 pronunŃată de Judecătoria Iaşi, 

sentinŃă pe care a schimbat-o în parte, respingând ca lipsită de interes acŃiunea formulată de 

reclamanta C.A. în contradictoriu cu pârâŃii H.C.-C., C.M.-M. şi I.R., precum şi apelul declarat de 

reclamanŃii D.E.-O. şi H.C. şi de pârâta-reclamantă I.R. 

În soluŃionarea apelurilor, tribunalul a reŃinut că singura cerere de reconstituire a dreptului 

de proprietate depusă la dosar a fost cea formulată de apelanta C.A. În privinŃa componenŃei masei 

succesorale, părŃile au declarat că este vorba doar despre teren, astfel încât instanŃa de fond a 

reŃinut greşit că apelanta a făcut acte de acceptare a succesiunii doar cu privire la acest bun şi nu la 

întreaga moştenire (fără a cerceta componenŃa masei succesorale). 

Tribunalul a constatat că autorul H.V.T. a fost proprietarul unei suprafeŃe de teren ce a fost 

preluată de stat. Pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în acest caz, legiuitorul a impus o 

procedură specială prin Legea nr.18/1991 şi următoarele. Art.8 din Legea nr.18/1991 dispune că 

stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce se găsesc în patrimoniul cooperativei 

agricole de producŃie se face „în condiŃiile prezentei legi”, prin reconstituire, iar alin. 3 al aceluiaşi 

articol stabileşte că reconstituirea dreptului de proprietate se face la cerere. 

Prin urmare, interesul moştenitorilor în reconstituirea dreptului de proprietate după autorul 

lor este ocrotit prin legi speciale ce impun anumite condiŃii, fiind astfel irelevante actele de 

acceptare tacită a moştenirii, conform art. 689 Cod civil, atât timp cât nu s-a dovedit îndeplinirea 

condiŃiilor impuse de Legea nr.18/1991. 

Aceste acte de acceptare rămân fără finalitate practică, în cazul în care nu s-a formulat 

cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în termenul legal şi cu respectarea celorlalte 

dispoziŃii speciale. 

Art. 689 şi urm. Cod civil constituie norma generală în materia de acceptare a succesiunii, 

dar în cazul în care terenul se află în patrimoniul cooperativei agricole, legiuitorul a impus condiŃii 

deosebite ocrotind interesul moştenitorilor prin lege specială. 

Tribunalul a respins aspectele reŃinute de instanŃa de fond, care s-a raportat la dispoziŃiile 

legale de drept comun pentru părŃile implicate, cu excepŃia apelantei C.A., pentru care a reŃinut 

incorect că, deşi a formulat cerere de reconstituire a dreptului, nu a dovedit acceptarea întregii 



moşteniri. 

AcŃiunea formulată de reclamanta C.A. a fost respinsă ca lipsită de interes, apreciindu-se 

că stabilirea calităŃii de moştenitor trebuie realizată în cadrul procedurilor speciale de reconstituire 

a dreptului de proprietate stabilită de legile fondului funciar. 

Apelurile formulate de reclamanŃii D.E.-O., H.C. şi pârâta-reclamantă I.R. au fost respinse 

având în vedere faptul că nu au dovedit că au urmat dispoziŃiile speciale ale legilor fondului 

funciar.  

Împotriva hotărârii pronunŃate de Tribunalul Iaşi au declarat recurs reclamanŃii şi pârâta, 

formulând critici comune, precum şi aplicarea greşită a legii în soluŃionarea cauzei pe excepŃie. 

Pârâta I.R. a susŃinut că a acceptat tacit succesiunea prin cultivarea terenului ce a aparŃinut 

bunicului său şi preluarea bunurilor mobile. InstanŃele aveau obligaŃia de a verifica şi aplica 

îndeplinirea condiŃiilor cerute de lege, dispoziŃiile art. 689 Cod civil indiferent de bunurile ce 

alcătuiesc masa succesorală, asupra căreia a făcut acte de administrare. 

RecurenŃii-reclamanŃi au invocat prevederile art.304 pct.7 , 8, 9 Cod procedură civilă ca 

motive de recurs, motivând că instanŃele au interpretat greşit actul dedus judecăŃii, expunând 

motive contradictorii faŃă de natura pricinii. Cererea întemeiată pe dispoziŃiile dreptului comun în 

materie, temei precizat în acŃiune, a fost formulată pentru întreaga moştenire, nu pentru o suprafaŃă 

de teren, iar în procedura administrativă a legilor fondului funciar s-a solicitat stabilirea dreptului 

de proprietate pentru 1.90 ha. InstanŃa de apel nu a răspuns criticilor formulate, nu a soluŃionat 

cererea în fond, hotărârea în constatarea calităŃii fiind cerută de comisia pentru aplicarea Legii nr. 

18/1991. Succesiunea a fost acceptată tacit, prin preluarea bunurilor, folosirea terenului, dar şi în 

condiŃiile Legii nr.18/1991. 

Recursurile formulate sunt fondate pentru considerentele expuse în continuare. 

Prin acŃiunea şi cererea reconvenŃională s-a solicitat stabilirea calităŃii de moştenitori ai 

defunctului H.V.T., decedat la 14.03.1983, la succesiunea căruia, datorită gradului de rudenie, 

părŃile aveau vocaŃie. 

Potrivit art. 700 Cod civil, dreptul de a accepta succesiunea se prescrie în termen de 6 luni, 

socotit de la deschiderea succesiunii, care este data decesului. Ca modalitate, acceptarea poate fi 

expresă sau tacită, conform art. 689 Cod civil. 

Acceptarea este tacită când eredele face un act pe care nu ar putea să-l facă decât în 

calitatea sa de erede şi care Ńine a se presupune neapărat intenŃia de acceptare. Astfel de acte sunt 

preluarea şi dispunerea de bunurile defunctului, de folosire, plată de impozite de natură să justifice 

că au fost făcute în calitate de moştenitor. Compunerea masei succesorale, din bunuri mobile şi 

imobile existente în patrimoniul defunctului, cât şi cele viitoare cum este dreptul de proprietate 

reglementat prin legile fondului funciar nu sunt exclusiv determinante în acceptarea succesiunii. 

Acestea se au în vedere în măsura în care se face dovada că aparŃin averii defunctului, faŃă de care 



cei cu vocaŃie au făcut „acte” în calitate de moştenitor. 

La motivele de fapt şi drept invocate în cererile cu care este investită instanŃa, acceptarea 

succesiunii trebuie raportată atât la data decesului, dar şi a Legilor fondului funciar, a Legii 

18/1991, art. 13 care repune în termenul de acceptare moştenitorii membrilor cooperatori care au 

adus teren în cooperativă, ai persoanelor de la care s-a preluat terenul ce nu s-a aflat în circuitul 

civil la deschiderea succesiunii. 

Astfel, pentru terenurile ce nu s-au aflat în circuitul civil, sunt socotiŃi repuşi de drept în 

termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparŃinut autorului lor, 

fiind consideraŃi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei. 

Dovada calităŃii de moştenitor în procedura administrativă funciară se face pe baza 

certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive, ori în lipsa acestora, prin orice 

probe din care rezultă acceptarea succesiunii. 

AcŃiunea în constatarea calităŃii de moştenitor este admisibilă în instanŃa de judecată, 

excepŃie ce a intrat în puterea lucrului judecat în speŃă, încheierea prin care s-a respins excepŃia la 

fond nu a fost supusă controlului judiciar. 

Dezbaterea succesorală, potrivit dispoziŃiilor dreptului comun în materie poate avea loc 

atât în procedura notarială, dar şi în instanŃa de judecată, hotărârea judecătorească în dovedirea 

calităŃii fiind cerută şi de legea specială. 

Prin trimiterea la procedura administrativă ca etapă a aplicării Legii nr. 18/1991 instanŃele 

au lăsat nesoluŃionat fondul cererilor, interesul reclamantei C.A. fiind evident obŃinerea hotărârii 

judecătoreşti cerută de legea specială pentru a-şi dovedi calitatea de moştenitor. 

Faptul că părŃile îşi pot dovedi calitatea de moştenitori la comisiile de fond funciar şi prin 

alte mijloace de probă, nu impune competenŃa exclusivă a acestei „autorităŃi administrative”. 

ForŃa probantă absolută cerută de legile fondului funciar revine, în speŃă, hotărârilor 

instanŃei judecătoreşti, cu atât mai mult în cazul în care cei ce au vocaŃie, îşi contestă calitatea de 

moştenitor. 

Curtea de apel a reŃinut că instanŃele nu au soluŃionat fondul cauzei, fiind investite cu 

acŃiune în constatare a calităŃii de moştenitori. 

Dacă, în ce măsură şi modalitate părŃile au acceptat succesiunea, care este întinderea 

dreptului pentru bunuri existente în patrimoniul defunctului sau cele viitoare, raportat la cele două 

momente, data decesului şi a repunerii în termenul de acceptare, prin Legea nr. 18/1991 şi alte 

dispoziŃii ce reglementează dreptul de proprietate pentru bunurile scoase din circuitul civil, se 

poate dovedi prin orice mijloc de probă. 

În aplicarea art. 312 pct. 5 Cod procedură civilă, curtea de apel a casat hotărârile şi a trimis 

cauza pentru rejudecare la Judecătoria Iaşi, instanŃa de trimitere urmând a avea în vedere toate 

criticile formulate de părŃi, administrând probele utile în cauză, soluŃionând cauza atât prin prisma 



dispoziŃiilor Codului civil în materie, dar şi a legilor speciale, prin care cei ce au vocaŃie la 

succesiune sunt repuşi în termenul de acceptare. 

3. Contract de comision. AcŃiune în constatarea nulităŃii 

Paguba suferită de o parte contractantă rezultând din disproporŃia între prestaŃiile 
reciproce stipulate în contract nu constituie cauză de nulitate decât în cazurile 
expres prevăzute de lege. În aplicarea şi interpretarea art. 968 C.civ., actul 
juridic este conform cu legea şi regulile de convieŃuire socială numai dacă 
scopul urmărit de părŃi nu contravine dispoziŃiilor legale imperative, ordinii sau 
regulilor de convieŃuire socială.  

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 115 din 14 iulie 2010  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi la data de 15.06.2009, reclamanta M.C.-A. a 

chemat în judecată pe pârâtul T.S.-A. pentru a se constata nulitatea contractului de comision 

încheiat de părŃi la 9 noiembrie 2007. 

Reclamanta a invocat ca motive de nulitate dolul şi eroarea prin care s-a obŃinut 

consimŃământul său, dat fiind că la data încheierii contractului, pârâtul nu i-a comunicat calitatea 

de mandatar special al cumpărătorului M.V. şi valoarea ofertei acesteia. 

A susŃinut reclamanta că i s-a comunicat oferta de 1.550.000 euro pentru care comisionul 

de 3% era de 46.500 euro, contractul a fost încheiat în condiŃii în care nu ar fi contractat, intenŃia 

pârâtului de a o înşela fiind evidentă şi premeditată, reclamanta nefiind de acord niciodată cu plata 

unui comision de minim 98.000 euro, la un preŃ de 1.600.000 euro. 

Un alt motiv de nulitate invocat a fost cauza nelicită şi încălcarea art. 5 Cod civil motivată 

pe faptul că pârâtul a redactat contractul la Iaşi, a ascuns calitatea de mandatar al unui potenŃial 

cumpărător şi a preŃului oferit de acesta, asigurându-şi plata unui comision care reprezintă 9% din 

preŃul de vânzare, fapt contrar uzanŃelor de intermediere imobiliară. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 948, art. 953, art. 960, art. 966 şi art. 968 Cod 

civil. 

Tribunalul Iaşi, prin sentinŃa civilă nr.1983 din 30 noiembrie 2009, a respins acŃiunea 

stabilind următoarea situaŃie de fapt: 

Reclamanta-proprietară se obliga să achite integral prestatorului (pârâtului) comisionul 

datorat, acesta fiind egal cu diferenŃa dintre suma de 1.502.000 euro şi preŃul vânzării, cu 

menŃiunea că acest comision va fi achitat numai în situaŃia în care vânzarea imobilului se va 

încheia cu unul din potenŃialii cumpărători identificaŃi de prestator şi comunicaŃi proprietarului, 

respectiv M.V. şi F.Gh., sau alŃi cumpărători, proprietarul acordând prestatorului exclusivitate 

până la data de 25.11.2007.  

Tribunalul a reŃinut că una din condiŃiile de fond, esenŃială, de validitate a actului juridic 

conform art.948 Cod civil, este consimŃământul, iar una din cerinŃele valabilităŃii 



consimŃământului este ca aceasta să nu fie afectat de vreun viciu, respectiv, eroarea, dolul 

(viclenia), violenŃa şi leziunea. 

 În ce priveşte eroarea, în alcătuirea acestui viciu intră un singur element, de natură 

psihologică, anume falsa reprezentare a realităŃii; iar dolul constă în inducerea în eroare a unei 

persoane, prin mijloace viclene, pentru a o determina să încheie un anumit act juridic. 

 Prima instanŃa a constatat că din probatoriul administrat nu a rezultat şi reclamanta nu a 

făcut dovada că consimŃământul i-ar fi fost viciat, că ar fi vorba de o falsă reprezentare, fiind în 

eroare cu privire la actul juridic pe care l-a încheiat, dimpotrivă, aceasta şi-a manifestat liber 

voinŃa de a vinde un imobil, vânzarea s-a realizat în condiŃiile stabilite prin contract, inclusiv 

preŃul dorit de aceasta, iar comisionul urma să fie achitat numai în cazul în care se oferea un preŃ 

mai mare de 1502.000 euro şi numai în situaŃia vânzării către unul din cei doi potenŃiali 

cumpărători identificaŃi, M.V. şi F.Gh. Tribunalul a reŃinut că reclamanta, în calitate de 

vânzătoare, nu a probat nici faptul că a fost înşelată sau că a fost indusă în eroare de pârât în 

vederea încheierii contractului, iar împrejurarea invocată că pârâtul era mandatarul potenŃialului 

cumpărător, respectiv, a numitului M.V., la data încheierii contractului de comision dintre părŃi, nu 

a putut fi primită de instanŃă, din moment ce nu s-a făcut dovada că s-a urmărit prejudicierea 

acesteia sau lezarea interesului său. 

Motivul de nulitate invocat de reclamantă vizând cauza ilicită a contractului nu a putut fi 

reŃinut de tribunal. Cauza (scopul) este o altă condiŃie de fond, esenŃială, de validitate a actului 

juridic şi pentru a fi valabilă trebuie să fie şi licit ă, cerinŃă prevăzută de art. 966 Cod civil, potrivit 

căruia „obligaŃia fără cauză sau fondată pe o cauză falsă sau nelicită, nu poate avea nici un efect”, 

iar conŃinutul cauzei este precizat de art. 968 Cod civil, conform căruia, cauza este nelicită când 

este prohibită de legi şi când este contrarie bunelor moravuri şi ordinii publice”. 

În considerentele hotărârii atacate s-a arătat că o cauză devine ilicită, nelegală când este 

interzisă de legi, ori nici o reglementare legală nu interzice vânzarea imobilelor, iar în cauză, 

faptul că reclamanta a înŃeles să încheie cu pârâtul un contract de comision privind identificarea 

posibililor cumpărători ai imobilului, nu este de natură să dovedească imoralitatea cauzei sau 

caracterul ilicit al acesteia. 

Cauza actului juridic a cărui nulitate se solicită este licită şi morală. 

InstanŃa de fond a înlăturat criticile reclamantei vizând încălcarea disp. art. 5 Cod civil, 

întrucât în baza acestor prevederi pot fi declarate nule numai actele juridice având o cauză ce 

contravine dispoziŃiilor exprese care interesează ordinea publică şi morală, ori în speŃă nu există o 

interdicŃie legală în acest sens, părŃile putând stipula prin acordul lor de voinŃă cuantumul 

comisionului rezultat dintr-un contract de comision. 

Referitor la susŃinerea reclamantei vizând faptul că contractul de comision este de natură 

comercială, fiind aplicabil doar comercianŃilor, nu şi persoanelor fizice, nu este întemeiată. Într-



adevăr, în literatură şi jurisprudenŃă s-a decis că instituŃia comisionului este de natură comercială, 

deşi mecanismul operaŃiei de comision prezintă asemănări celui propriu mandatului civil, 

caracterizând, până la urmă contractul de comision ca mandat fără reprezentare, totuşi anumite 

elemente particularizează comisionul şi-l configurează ca o instituŃie a dreptului comercial. 

În primul rând, comisionarul se obligă să trateze afaceri comerciale pe seama comitentului, 

dar în nume propriu. 

Tribunalul a reŃinut că în speŃă obligaŃia pârâtului de identificare a posibililor cumpărători 

ai imobilului şi efectuarea unor servicii în beneficiul reclamantei are caracter civil, nefiind de 

tratare în nume propriu, de afaceri comerciale pe seama reclamantului, contractul încheiat între 

părŃi, indiferent de denumirea acestuia este de natură civilă. 

 Astfel potrivit disp. art. 969 Cod civil, convenŃiile au putere de lege între părŃile 

contractante, astfel încât se presupune că atât denumirea contractului cât şi clauzele acestuia au 

fost stabilite de comun acord, iar dacă reclamanta era nemulŃumită putea discuta cu pârâtul pentru 

a face eventual modificări acestui act juridic. 

Împotriva sentinŃei pronunŃate de tribunal a declarat apel reclamanta invocând următoarele 

motive: 

Greşit instanŃa de fond a respins acŃiunea pentru că nu s-ar fi dovedit eroarea şi dolul, deşi 

au fost probate cu înscrisurile depuse la dosar. 

În dezvoltarea motivului, apelanta a susŃinut vicierea consimŃământului său, în ceea ce 

priveşte valoarea comisionului, urmare necomunicării ofertei de cumpărare din partea lui M.V., 

inclusiv preŃul oferit, în baza căruia a fost obligată la plata unui comision de 148.000 euro cu care 

nu ar fi fost de acord, raportat la preŃul de vânzare de 1.502.000 euro. 

Referitor la dol, a avut forma de „dol prin reticenŃă” concretizat în necomunicarea ofertei 

de cumpărare din partea lui M.V., anterior şi nici la data încheierii contractului. 

A susŃinut reclamanta că eroarea este error in substantia, deoarece a înŃeles să plătească un 

alt comision decât cel solicitat ulterior de pârâŃi, comisionul fiind un element determinant pentru 

încheierea contractului. ConsimŃământul său a fost viciat prin ascunderea (necomunicarea) unor 

elemente hotărâtoare referitoare la preŃul vânzării. 

Criticile au vizat cauza contractului, susŃinându-se că este ilicită nu numai când este 

interzisă (prevăzută de lege), cum a reŃinut tribunalul. În cazul contractului de comision în speŃă, 

cauza nu este reală, ci falsă, deoarece a existat eroare asupra contractului, omiŃând comunicarea 

unor acte pentru a putea obŃine ulterior sume mult mai mari. 

În ce priveşte respingerea acŃiunii, deoarece contractul de comision este aplicabil şi 

persoanelor fizice, hotărârea este nelegală având în vedere dispoziŃiile care reglementează 

contractul şi persoanele, subiectele de drept care l-au încheiat.  

Apelanta a formulat critici şi cu privire la incidenŃa art. 969 Cod civil reŃinut de prima 



instanŃă, arătând că pârâtul nu a încheiat nici un act în baza contractului de comision şi a procurii 

acordate de M.V., a refuzat ridicarea corespondenŃei prin care a fost anunŃat de rezilierea 

contractului, sens în care s-a purtat corespondenŃă şi cu notarul care a legalizat semnăturile. 

În instanŃa de apel s-a administrat proba cu interogatoriul pârâtului-intimat şi înscrisurile, 

fiind depuse la dosar: 

- cererea adresată biroului notarului public datată 17.11.2007, prin care reclamanta solicita 

anularea procurii date lui T.S. pentru imobilul din Iaşi şi cerea să nu i se mai răspundă la nici o 

solicitare; 

- declaraŃia autentificată sub nr. 2868/20.11.2007 prin care reclamanta revoca în mod 

expres şi în totalitate procura autentificată la biroul notarului public, prin care în calitate de 

mandatară l-a împuternicit pe T.S.-A. să o reprezinte la AdministraŃia Financiară a Municipiului 

Iaşi, în vederea eliberării şi ridicării certificatului de atestare fiscală pentru imobilul în litigiu şi la 

A.N.C.P.I. – O.C.P.I. Iaşi în vederea depunerii declaraŃiei autentificate sub nr. 2775/9.11.2007 la 

biroul notarului public prin care a fost de acord cu radierea interdicŃiei de înstrăinare şi grevare 

asupra imobilului proprietatea sa, procura autentificată sub nr. 2776/09.11.2007. 

La dosar s-a depus şi încheierea de legalizare de semnătură nr. 13881 din 7 noiembrie 2007 

dată de M.V. la biroul notarial, adresată reclamantei M.C.-A., prin care acesta îşi exprima intenŃia 

fermă de cumpărare a imobilului proprietatea acesteia. PreŃul pe care îl oferea pentru imobilul 

descris în declaraŃie era de 1.600.000 euro, pe care dorea să îl achite integral prin ordin de plată în 

momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare, oferta fiind valabilă până la 25 noiembrie 

2007. 

În răspunsul la interogatoriu intimatul-pârât a confirmat că părŃile sunt în litigiu din anul 

2008, că în primă instanŃă nu a prezentat oferta făcută de M.V., motivată pe faptul că nu a studiat 

personal dosarul, până la 21 aprilie 2010, precizând că nu s-a menŃionat comisionul în sumă fixă 

pentru că mereu erau discuŃii în legătură cu preŃul, contractul fiind redactat de notarul din 

Bucureşti. 

Analizând lucrările dosarului, curtea de apel a constatat că tribunalul a soluŃionat cauza în 

primă instanŃă, fiind investit cu acŃiune în constatarea nulităŃii unui act juridic patrimonial, fiind 

contestat cuantumul comisionului de 148.000 euro. Raportat la data investirii instanŃei de prim 

grad, a dispoziŃiilor art. 112 pct. 3 Cod procedură civilă, a cursului leu/euro şi art. 2 pct. 1, 

competenŃa de soluŃionare a cauzei în primă instanŃă revine tribunalului, oricare ar fi natura 

juridică a litigiului comercial sau civil. 

Astfel, în primă instanŃă tribunalul judecă în materie comercială procesele şi cererile al 

căror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, iar în materie civilă procesele şi cererile al căror 

obiect are o valoare de peste 500.000 lei. 

Curtea a reŃinut că nu sunt întemeiate criticile privind competenŃa, art. 159 pct. 2 Cod 



procedură civilă nu este incident. Cauza este de competenŃa instanŃelor judecătoreşti, judecată de 

instanŃa cu gradul cuvenit, de tribunal, actele de procedură fiind îndeplinite de judecătorul 

competent. 

Faptul că în art. 405 Codul comercial reglementează comisionul ce are ca obiect tratarea 

afacerii comerciale de comisionar în socoteala comitentului, cât şi numirea contractului de 

comision la autentificare nu impune o altă competenŃă a instanŃei de prim grad. 

Prima instanŃă a respins acŃiunea ca nedovedită, neîntemeiată, analizând în fond motivele 

de nulitate pe baza dispoziŃiilor legale invocate şi a dreptului comun în materie ce reglementează 

contractele sau convenŃiile din Titlul III al Codului civil. 

Pârâtul nu a tratat afaceri comerciale, în sensul dispoziŃiilor Codului comercial, în contract 

părŃile nu sunt numite comitent şi comisionar, ci proprietar - comitent şi prestator, raportul juridic 

fiind corect analizat prin prisma art. 969 şi 1169 Cod civil. 

Hotărârea atacată cuprinde conform art. 261 Cod procedură civilă considerentele de fapt şi 

drept ce au format convingerea instanŃei de fond, cât şi cele pentru care s-au înlăturat apărările 

reclamantei. 

InstanŃa de prim grad a motivat concludent şi pertinent pe baza probelor administrate că 

motivele de nulitate invocate nu sunt întemeiate. Probatoriul administrat în apel nu modifică 

situaŃia de fapt stabilită în primă instanŃă şi nu impune o altă soluŃie. 

Reclamanta a investit instanŃa cu acŃiune în constatarea nulităŃii absolute a contractului 

încheiat cu pârâtul, sancŃiune a actului juridic pentru a nu permite ca voinŃa individuală să treacă 

peste îngrădirile ce-i sunt impuse prin normele dreptului pozitiv şi are drept consecinŃă 

desfiinŃarea acestuia. 

Pentru vicierea consimŃământului prin eroare sau dol invocate de reclamantă, nulitatea este 

relativă şi nu absolută. 

Eroarea ca viciu de consimŃământ atrage nulitatea actului numai atunci când cade asupra 

substanŃei convenŃiei sau asupra naturii juridice a contractului.  

Curtea a reŃinut că eroarea asupra calităŃilor substanŃiale ale obiectului contractului priveşte 

calităŃile care au servit drept motiv determinant pentru formarea acordului de voinŃă al părŃilor în 

sensul că în lipsa lor nu s-ar fi contractat ceea ce în cauză nu este dovedit.  

Deşi în acŃiune s-a invocat o altă sumă, nu s-a probat că între părŃi a existat o altă 

înŃelegere decât aceea consemnată în contractul autentic, cu privire la stabilirea, determinarea 

comisionului, termenul de plată şi condiŃiile în care urma să aibă loc. 

Astfel, nu constituie eroare ca viciu de consimŃământ simpla susŃinere a reclamantei că nu 

ar fi încheiat contractul dacă cunoştea cuantumul comisionului. 

La situaŃia de fapt dovedită curtea de apel a constatat că contractul are ca obiect 

identificarea posibililor cumpărători, stabilind pentru pârât şi acŃiunile ce trebuie să le întreprindă. 



Într-o redactare clară ce nu necesită interpretări sunt prevăzute limitele mandatului pentru pârât, 

cât şi prestaŃia reciprocă a reclamantei de a achita comisionul datorat determinat prin diferenŃa 

dintre suma de 1.502.000 euro şi preŃul vânzării. 

În ce priveşte preŃul pentru pârât, contractul nu a vizat obŃinerea unui anumit preŃ, nu are 

stabilite obligaŃii în acest sens, negocierea preŃului este atributul proprietarului şi asupra deciziei 

sale, pârâtul nu are drept de dispoziŃie de obstaculare.  

Pentru plata comisionului s-a prevăzut condiŃia că va fi achitat numai în situaŃia în care 

vânzarea imobilului se încheie cu unul din cumpărătorii identificaŃi de prestator şi comunicaŃi 

proprietarului, până la data semnării contractului – 9 noiembrie 2007 – nominalizaŃi în persoana 

lui M.V. şi F.Gh., îndeplinită. 

Din clauzele contractului a rezultat că la data încheierii reclamanta ştia cine pot fi 

cumpărătorii, având dreptul de a negocia şi stabili preŃul cu oricare dintre cele două persoane 

identificate de pârât. 

Reclamanta a condiŃionat plata prestaŃiei pârâtului de obŃinerea unui preŃ superior celui de 

1.502.000 lei şi ipotetic, dacă nu l-ar fi obŃinut, nu avea nici obligaŃia faŃă de acesta. 

În consecinŃă, curtea nu a putut reŃine că reclamanta a fost în eroare asupra obiectului 

convenŃiei, prestaŃiile reciproce fiind precis stabilite, comisionul este determinabil prin elemente 

certe.  

Curtea a reŃinut că nu constituie eroare asupra substanŃei eroarea asupra valorii economice 

a prestaŃiei sau contraprestaŃiei şi nici omisiunea comunicării ofertei, în modalitatea invocată prin 

motivele de apel. 

Faptul că în contract, care este cu titlu oneros, nu s-a menŃionat cuantumul, ci numai 

modalitatea în care va fi determinat, la ce dată, plata fiind sub condiŃie, nu se sancŃionează cu 

nulitate. 

Comisionul este stabilit, cât şi modalitatea de plată, prin convenŃia părŃilor, ceea ce legea 

permite, raportul juridic dintre părŃi fiind supus regulilor mandatului (art. 1532 – art. 1559 Cod 

civil). Nu are relevanŃă faptul că pârâtul nu a încheiat acte juridice în baza contractului de 

comision şi procurii date de M.V., sarcina sa fiind limitată la identificarea potenŃialilor 

cumpărători, a înştiinŃării reclamantei şi celorlalte activităŃi menŃionate în contract. 

Cunoaşterea de pârât a unor elemente privind eventuala cuantificare a comisionului pe care 

nu era obligat să le comunice reclamantei nu pot fi reŃinute ca manopere în vicierea 

consimŃământului reclamantei.  

Curtea a reŃinut că cuantificarea comisionului şi plata sunt sub condiŃia încheierii 

contractului de vânzare-cumpărare peste preŃul menŃionat în contractul contestat, operaŃiune 

juridică ce revine numai reclamantei, la care pârâtul nu are nici o participare. 

Reclamanta a încheiat ulterior contractul de vânzare-cumpărare, direct, fără intermediari, 



cu M.V., la preŃul menŃionat în declaraŃia autentificată ce îi legalizează semnătura, ofertă pe care 

aceasta a pretins că nu a cunoscut-o. 

Modalitatea în care a acŃionat reclamanta înlăuntrul termenului acordat pentru exercitarea 

mandatului, prin cererile adresate notarului, corespondenŃa cu pârâtul pretins neridicată ulterior 

indicării potenŃialilor cumpărători, în decurs de câteva zile impun concluzia că a cunoscut şi 

oferta. 

Deşi în acŃiune reclamanta susŃinut că s-a convenit asupra unui comision diferit de cel 

rezultat în urma modului de calcul din contract, nu a produs nici o dovadă. 

La interogator pârâtul a arătat că reclamanta nu era hotărâtă asupra preŃului, ceea ce nu a 

permis menŃionarea comisionului în sumă fixă. 

În ce priveşte uzanŃele în materia imobiliară, cuantificarea comisionului, a modului de 

plată nu sunt reglementate prin norma imperativă, stabilite prin lege, pentru a fi aplicare în cauză. 

De regulă, determinate sunt părŃile contractante, convenŃia acestora fiind legea lor, conform art. 

969 Cod civil. Unica condiŃie este de a nu se încălca art. 948 Cod civil ce stabileşte condiŃiile de 

validitate a convenŃiilor. 

Curtea a reŃinut că îndatoririle mandatarului trebuie executate atâta timp cât este însărcinat, 

dreptul comun reglementând răspunderea sa şi a mandantului, în cazul neîndeplinirii obligaŃiilor 

ce trebuie executate cu bună-credinŃă. 

Ipotetic, prestaŃia pârâtului devenea gratuită dacă reclamanta încheia contractul de vânzare-

cumpărare la un preŃ inferior sau egal cu potenŃialii cumpărători identificaŃi de acesta cu altă 

persoană, ori în alte condiŃii decât cele convenite pentru plata comisionului.  

Reclamanta şi-a păstrat şi a avut libertatea de a contracta, în alegerea cumpărătorului, 

stabilirii preŃului, comisionul urma a fi cuantificat la data autentificării contractului de vânzare-

cumpărare. 

Referitor la dol, ca viciu de consimŃământ, pentru a atrage nulitatea actului este necesar să 

provină de la una din părŃile contractante, iar manoperele folosite să fie de o anumită gravitate, 

încât, în lipsa lor, cealaltă parte să nu fi contractat. 

Pentru considerentele deja expuse pretinsa omisiune a comunicării ofertei privind preŃul în 

condiŃiile în care determinarea şi plata comisionului sunt condiŃionate de încheierea contractului 

de vânzare-cumpărare ce este atributul exclusiv al reclamantei, nu este atât de gravă încât apelanta 

să nu fi contractat. 

Curtea a avut în vedere în primul rând prevederea în contract doar a modalităŃii de 

calculare, sub condiŃie atât în ce priveşte potenŃiali cumpărători, cât şi preŃul vânzării, pârâtul 

neavând obligaŃia de a comunica oferta concretă a fiecăruia.  

Valoric, comisionul a fost stabilit ulterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în 

alte litigii între părŃi, finalizate prin hotărâri judecătoreşti, acŃiuni ce au avut ca obiect executarea 



silită, contestaŃie la executare, acŃiune în pretenŃii. 

AcŃiunea în nulitate a fost promovată de reclamantă ulterior obligării sale la plata 

comisionului prin sentinŃa civilă nr. 1164/2008 a Tribunalului Bucureşti. 

De altfel, aşa cum s-a mai motivat, conduita reclamantei ulterior semnării contractului la 

9.11.2007 a impus şi concluzia că a cunoscut oferta. 

Astfel fiind nu a putut fi reŃinut nici dolul ca viciu de consimŃământ. 

ConsimŃământul reclamantei la momentul încheierii convenŃiei a fost dat în deplină 

cunoştinŃă de cauză, valabilitatea acestuia nefiind legată de fapte sau împrejurări ulterioare 

momentului expirării lui, în speŃă a calculării comisionului: a încheierii contractului de vânzare-

cumpărare. 

Criticile privind cauza ilicită, falsă, motivată pe eroare şi omisiunea comunicării ofertei, 

pentru a obŃine o sumă mai mare de bani cu titlu de comision nu sunt întemeiate. 

Element esenŃial al contractului, prevăzut în Codul civil, cauza este definită ca scopul în 

vederea realizării căruia sa încheiat contractul , scop care, dacă nu ar exista contractul nu ar putea 

lua fiinŃă şi părŃile nu s-ar obliga. 

PărŃile au încheiat o convenŃie sinalagmatică prin care sunt stabilite obligaŃii reciproce, cu 

titlu oneros. 

Între condiŃiile impuse de art. 966 Cod civil pe care trebuia să le îndeplinească cauza, este 

aceea de a fi reală şi licit ă.  

Prima instanŃă a aplicat şi interpretat corect art. 968 Cod civil, reŃinând că actul juridic 

încheiat de părŃi nu este contrar bunelor moravuri şi ordinii publice, scopul urmărit de părŃi nu 

contravine dispoziŃiilor legale imperative, aspect sub care nu sunt formulate critici în apel. 

Prin încheierea contractului reclamanta a urmărit să găsească cumpărători prin intermediul 

pârâtului, iar acesta să obŃină comisionul, determinat potrivit convenŃiei părŃilor. 

Curtea a constatat – pentru considerentele deja expuse – că apelanta a avut libertatea de a 

contracta şi la situaŃia de fapt dovedită reclamanta nu a probat cauza falsă a scopului pârâtului de a 

se obŃine avantaje disproporŃionate faŃă de prestaŃia sa. 

Într-adevăr pot fi şi situaŃii în care o convenŃie pe baza căreia se pretinde o sumă de bani 

disproporŃionată faŃă de prestaŃia celeilalte trebuie considerată ilicit ă în sensul art. 968 Cod civil, 

text pe care îşi întemeiază cererea reclamanta. 

Paguba suferită de o parte contractantă rezultând din disproporŃia între prestaŃiile reciproce 

stipulate în contract nu constituie cauză de nulitate decât în cazurile expres prevăzute de lege, în 

care nu se află reclamanta. În aplicarea şi interpretarea art. 968 Cod civil actul juridic este conform 

cu legea şi cu regulile de convieŃuire socială, numai dacă scopul urmărit de părŃi nu contravine 

dispoziŃiilor legale imperative, ordinii sau regulilor de convieŃuire socială. 

Curtea a reŃinut că art. 968 Cod civil asigură conformitatea actului juridic cu legea şi 



regulile de convieŃuire socială. SancŃiunea nulităŃii intervine însă pentru cauză imorală în cazul în 

care contrar regulilor de convieŃuire socială un contractant profită de neştiinŃa, ignoranŃa sau starea 

de constrângere‚ în care s-a aflat celălalt spre a obŃine avantaje disproporŃionate. 

În speŃă, pârâtul nu se afla în niciuna din aceste situaŃii, care nu au fost invocate ca motiv 

în acŃiune, întemeiată pe viciu de consimŃământ şi omisiunea comunicării ofertei. 

În calea de atac conform art. 294 Cod procedură civilă nu se pot formula alte cereri şi 

apărări , astfel că în limita motivelor de apel cu care a fost învestită, curtea de apel a reŃinut că 

apelul nu este fondat, prin prisma acestor critici, pentru considerentele expuse anterior, în temeiul 

art. 296 Cod procedură civilă, apelul fiind respins. 

 

4. AcŃiune în plata despăgubirilor pentru sporul de valoare adus imobilelor 

cu destinaŃia de locuinŃă supuse regimului juridic reglementat prin 

Legea nr. 10/2001, pentru îmbunătăŃirile necesare şi utile. Calitate 

procesuală pasivă  

În materia contractelor de vânzare-cumpărare şi a nulităŃii actelor juridice, Legea 
nr. 10/2001 constituie o normă specială cu caracter imperativ, care prevalează 
asupra dispoziŃiilor de drept comun din Codul civil. Chiriaşii au dreptul la 
despăgubiri pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinaŃia de locuinŃă 
prin îmbunătăŃirile necesare şi utile, însă obligaŃia de despăgubire revine 
persoanei îndreptăŃite căreia i s-a restituit imobilul în natură şi nu vânzătorului.  

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 412 din 8 septembrie 2010  

Reclamanta S.C. „G.M.” S.R.L. a chemat în judecată Consiliul Local al Municipiului Iaşi, 

prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi, la data de 19.08.2008, pentru a se dispune: 

- repunerea părŃilor în situaŃia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 

1872 din 14.01.2005 autentificat sub nr. 3706/2006 la biroul notarului public, urmare constatării 

nulităŃi prin sentinŃa civilă nr. 142/CA/05.02.2008 a Tribunalului Iaşi;  

- obligarea la plata sumei de 100.000 lei cu titlu de preŃ reactualizat, plătit pârâtei; 

- obligarea la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de îmbunătăŃiri necesare şi utile aduse 

imobilului în perioada care l-a deŃinut în calitate de chiriaş şi proprietar sau rezerva majorării 

pretenŃiilor a căror valori se vor stabili prin expertize.  

Reclamanta a susŃinut că imobilul făcea parte din categoria celor al căror regim juridic este 

reglementat prin Legea nr.10/2001, a dobândit dreptul de proprietate prin contract de vânzare-

cumpărare, anulat prin hotărâre judecătorească, prin care nu s-a dispus şi repunerea în situaŃia 

anterioară, arătând şi că a efectuat lucrări utile şi necesare pentru întreŃinerea imobilului, fiind 

îndreptăŃită atât la restituirea preŃului, cât şi a contravalorii acestora.  

Prin întâmpinare pârâtul a invocat excepŃia netimbrării cererii, necompetenŃei materiale a 



judecătoriei în raport de valoarea litigiului şi calitatea de comerciant a reclamantei, fiind incident 

art.2 alin.1 lit.a Cod procedură civilă şi lipsa calităŃii procesuale pasive, în cel de al treilea capăt de 

cerere.  

Prin încheierea din 4 noiembrie 2008, judecătoria a soluŃionat excepŃia privind timbrajul, 

stabilind obligaŃia pentru reclamantă de a achita taxele judiciare de timbru, a respins excepŃia 

necompetenŃei materiale aplicând art. 3 Cod comercial. 

Cauza a fost soluŃionată în primă instanŃă prin sentinŃa civilă nr. 8631 din 23.06.2009, 

excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive fiind unită cu fondul.  

Judecătoria a admis în parte cererea reclamantei S.C. „G.M.” S.R.L. formulată în 

contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Iaşi. S-a dispus repunerea părŃilor în situaŃia anterioara 

încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 1872/2005 autentificat cu nr. 3706/2006. 

A obligat pârâtul la restituirea preŃului achitat de reclamantă, adică 10.250 lei achitată prin 

ordin de plată nr. 203/2004 şi suma de 25.500,43 lei prin plăŃi eşalonate şi suma de 5.249,57 lei la 

care a fost aplicată o dobândă de 10% pe an la sold, la întreaga suma aplicându-se dobânda legală. 

A admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei faŃă de capătul de cerere 

privind obligarea acestuia la plata sumei de 50.000 lei reprezentând îmbunătăŃiri la imobil. 

A respins capătul de cerere privind obligarea pârâtului la plata sumei de 50.000 lei 

reprezentând îmbunătăŃiri la imobil. 

Pentru a pronunŃa hotărârea, judecătoria a reŃinut că prin sentinŃa civilă nr. 142/CA/2008 a 

Tribunalului Iaşi s-a constatat nulitatea absoluta actului de vânzare-cumpărare nr.1872/2005 

încheiat de reclamantă cu pârâta privind imobilul spaŃiu comercial şi terenul aferent. În cauză se 

impune aplicarea principiului repunerii părŃilor în situaŃia anterioară, restitutio in integrum care 

reprezintă regula de drept potrivit căreia tot ce s-a executat la baza unui act anulat trebuie restituit, 

astfel încât părŃile raportului juridic trebuie să ajungă în situaŃia în care acel act nu s-ar fi încheiat. 

În cazul unui contract sinalagmatic părŃile trebuie să-şi restituie reciproc prestaŃiile şi întrucât 

imobilul a ieşit din patrimoniul reclamantei ca şi cumpărătoare, vânzătoarea-pârâtă are obligaŃia de 

a restitui preŃul ca urmare a anulării actului în baza căruia a fost achitat.  

Judecătoria a reŃinut că reclamanta a solicitat să i se restituie suma de 100.000 lei, însă în 

contractul încheiat de părŃi acestea au stabilit un preŃ de 41.000 lei vechi la care a fost calculat 

TVA , comisionul de 1% în sumă de 410 lei vechi şi dobândă de 10% pe an aplicată la soldul 

lunar. În fapt, reclamanta a achitat sume de 10.250 lei prin ordinul de plată nr. 203/2004 şi suma 

de 25.500,43 lei prin plăŃi eşalonate. 

La momentul autentificării contractului exista o diferenŃă de preŃ de 5.249,57 lei la care 

urma să fie aplicată o dobândă de 10% pe an la sold. 

FaŃă de diferenŃa dintre preŃul solicitat de reclamantă si preŃul achitat în baza contractului, 

judecătoria a constatat că nu s-a făcut dovada modului de calcul, astfel încât făcând aplicarea 



dispoziŃiilor art. 1169 Cod civil a obligat pârâtul la restituirea preŃului, aşa cum a fost stabilit în 

contract de părŃi, la suma achitata de reclamantă calculându-se dobânda legală.  

În soluŃionarea excepŃiei, prima instanŃă a reŃinut că este admisibilă numai în raport de cel 

de-al treilea capăt de cerere, întrucât imobilul nu se mai afla în patrimoniul pârâtului şi nu-i 

profitau acestuia îmbunătăŃirile. 

PărŃile au declarat apel, reclamanta formulând critici cu privire la omisiunea instanŃei de a 

se pronunŃa asupra cererilor cu care a fost investită şi anume a preŃului reactualizat, fiind date 

dobânzi ce nu s-au cerut, cât şi a contravalorii îmbunătăŃirilor cererea fiind întemeiată pe 

dispoziŃiile art. 1341-1344, art. 1332 şi 494 Cod civil raportat la art. III pct. 2/4 din Legea nr. 

169/1997 şi Legea nr. 10/2001, art. 9 şi 48. 

În apelul declarat pârâtul a formulat critici privind soluŃionarea greşită a excepŃiei 

necompetenŃei materiale a judecătoriei (art. 27 din Legea nr. 550/2002, art. 2 alin. 1 lit. a Cod 

procedură civilă), repunerea în situaŃia anterioară, deoarece preŃul a fost restituit şi nu poate fi 

reactualizat, Consiliul local neavând vreo obligaŃie, iar lipsa de folosinŃă s-a dedus din preŃ. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 126 din 01 martie 2010, a admis apelurile promovate 

de S.C. „G.M.” SRL Iaşi şi Consiliul Local Iaşi, a respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale 

pasive a pârâtei faŃă de capătul de cerere privind obligarea la îmbunătăŃiri. 

A păstrat dispoziŃia privind repunerea părŃilor în situaŃia anterioară încheierii contractului 

de vânzare-cumpărare nr.1872/2005 autentificat cu nr. 3706/2006. 

A dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanŃe, Judecătoria Iaşi. 

InstanŃa de apel a constatat că potrivit dispoziŃiilor art. 129 alin. 6 Cod procedură civilă 

instanŃa este obligată să se pronunŃe numai asupra obiectului cererii, iar în temeiul disp. art. 129 

alin. 5 Cod procedură civilă, în scopul pronunŃării unei hotărâri legale şi temeinice judecătorii pot 

ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părŃile se împotrivesc. 

Repunerea părŃilor în situaŃia anterioară ca efect al constatării nulităŃii actului translativ de 

proprietate presupune restituirea de cumpărător a bunului, iar de vânzător a preŃului plătit. 

Eventuala reactualizare a sumei plătite cu titlu de preŃ poate fi făcută în funcŃie de indicele de 

inflaŃie, scop în care trebuiau administrate probe de instanŃa de fond. 

Tribunalul a reŃinut greşita soluŃionare a excepŃiei lipsei calităŃi procesuale pasive a 

pârâtului în capătul de cerere privind obligarea acestuia la plata contravalorii îmbunătăŃirilor 

efectuate la imobil de reclamantă, fără a avea în vedere situaŃia specială a acestui bun, care a fost 

restituit fostului proprietar în baza dispoziŃiilor Legii nr.10/2001, care prevăd că imobilele preluate 

abuziv se restituie în starea în care se află la data cererii de restituire şi libere de orice sarcini, ceea 

ce exclude posibilitatea ca reclamanta să se îndrepte împotriva deŃinătorului actual al imobilului. 

Cererea privind obligarea pârâtului la plata contravalorii îmbunătăŃirilor f ăcute la imobil a fost 

întemeiată de reclamantă pe ideea de culpă a pârâtului, care, deşi cunoştea situaŃia imobilului 



obiect al cererii de restituire din partea fostului proprietar, a încheiat contractul de vânzare-

cumpărare cu reclamanta. 

În recursul declarat, Consiliul local Iaşi a încadrat motivele de recurs în art. 304 pct. 7,8 şi 

9 Cod procedură civilă, fiind reiterate criticile din apel şi invocând greşita repunere în situaŃia 

anterioară, în situaŃia în care prin ordinul de plată nr. 2535/18.09.2008 preŃul i s-a restituit 

reclamantei, încetând orice obligaŃii ale sale; aplicarea greşită a art. 48 alin. 2 din Legea nr. 

10/2001 modificată prin Legea nr. 1/2009 în soluŃionarea excepŃiei lipsei calităŃii procesuale 

pasive, obligaŃia de plată a contravalorii îmbunătăŃirilor revine foştilor proprietari, indiferent de 

modul de preluare. 

În dezvoltarea motivului de recurs s-a susŃinut că faŃă de dispoziŃiile art. 494 Cod civil, 

instanŃa nu a avut în vedere natura juridică a imobilului ce este un spaŃiu comercial proprietate 

privată, consiliul local în numele statului având calitatea de vânzător. 

În limita investirii prin motivele de recurs cu privire la natura civilă sau comercială a 

litigiului, curtea de apel a reŃinut că dispoziŃiile legale în materie au fost corect aplicate, 

judecătoria fiind instanŃa de prim grad competentă în soluŃionarea cauzei. 

Caracterizarea unui litigiu ca fiind de natură civilă sau comercială trebuia făcută în raport 

de normele juridice aplicabile raporturilor juridice existente între părŃi. Contractele comerciale se 

disting printr-un element definitoriu şi anume comercialitatea, în sensul că potrivit legii sunt acte 

de comerŃ prin care se stabilesc raporturi juridice comerciale şi din care izvorăsc obligaŃii 

comerciale. 

În art. 3 Codul comercial defineşte faptele de comerŃ, iar în art. 4 prevede că sunt fapte de 

comerŃ celelalte contracte şi obligaŃiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau dacă 

contrariul nu rezultă din însuşi actul. 

Faptul că în contractul de vânzare-cumpărare este parte o societate comercială nu-i conferă 

prezentului litigiu natură comercială. 

Litigiul având ca obiect repunerea părŃilor în situaŃia anterioară urmare a constatării 

nulităŃii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil are natură civilă, iar 

competenŃa de soluŃionare aparŃine judecătoriei în raport de valoarea obiectului cererii. 

Curtea de apel a reŃinut că în stabilirea naturii civile sau comerciale a litigiului nu are 

relevanŃă, modalitatea în care părŃile au încheiat contractul de vânzare-cumpărare a imobilului, 

într-o procedură prevăzută prin lege specială, ci doar faptul că din acest contract nu izvorăsc 

obligaŃii comerciale. 

Criticile privind greşita repunere a părŃilor în situaŃia anterioară sunt întemeiate numai sub 

aspectul modalităŃii de calcul şi a cuantumului sumei datorate cu titlu de preŃ, capăt de cerere cu 

privire la care a formulat critici şi de reclamantă în apel cale de atac admisă pentru ambele părŃi de 

tribunal. 



Apărarea pârâtului-recurent a fost constantă de la judecata în primă instanŃă invocând prin 

întâmpinare că pretenŃiile reclamantei nu sunt întemeiate, cererea a rămas fără obiect, prin 

efectuarea plăŃii, la data de 18.09.2008, ulterior punerii în întârziere prin cererea de chemare în 

judecată din 19.08.2008. 

În cuprinsul deciziei tribunalul a reŃinut că eventuala reactualizare a sumei plătite cu titlu 

de preŃ impune administrarea de probe de către instanŃa de fond, considerent pentru care s-a admis 

şi apelul reclamantei. 

Într-adevăr pentru a dispune obligarea pârâtului la restituirea preŃului în prealabil trebuie 

stabilită suma datorată nu prin raportare însă la data plăŃilor eşalonate de către reclamantă şi 

acordarea dobânzii, capăt de cerere cu care instanŃa nu a fost investită, ci a legii speciale. 

Imobilul obiect al vânzării, face parte din categoria celor al căror regim juridic este stabilit 

prin Legea nr. 10/2001, fiind preluat abuziv în perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989. 

Raportului juridic în care se află părŃile îi sunt aplicabile dispoziŃiile legii speciale, 

modificată prin Legea nr.1/2009, în ce priveşte restituirea preŃului şi despăgubirilor pentru 

îmbunătăŃirile necesare şi utile.  

Curtea a reŃinut că Legea nr. 10/2001 constituie o normă specială cu caracter imperativ, 

care prevalează asupra dispoziŃiilor de drept comun din materia contractelor de vânzare-cumpărare 

şi a nulităŃii actelor juridice. 

Reclamanta a deŃinut şi folosit imobilul iniŃial în calitate de chiriaş, din anul 1993 până în 

anul 2005 în care i s-a transmis dreptul de proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare, act a 

cărui nulitate s-a constatat prin sentinŃa civilă nr. 142/05.02.2008. 

ExcepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive în capătul de cerere având ca obiect obligarea la 

plata contravalorii îmbunătăŃirilor invocată de recurent este întemeiată. 

În faza procesuală a judecăŃii în primă instanŃă, Legea nr. 10/2001 a fost modificată prin 

Legea nr. 1/2009, art. 1, la data pronunŃării sentinŃei, art. 48 având următoarea redactare: 

„Chiriaşii au dreptul la despăgubiri pentru sporul la valoare adus imobilelor cu destinaŃia de 

locuinŃă prin îmbunătăŃirile necesare şi utile. 

Indiferent dacă imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fără titlu, obligaŃia despăgubirii 

prevăzută la alin. (1) revine persoanei îndreptăŃite. 

În consecinŃă, legea specială stabileşte obligaŃia despăgubirii în sarcina persoanei căreia i 

s-a restituit imobilul şi nu vânzătorului, parte în contractul de vânzare-cumpărare anulat. 

Tribunalul a aplicat greşit dispoziŃiile art. 9 din Legea nr. 10/2001 în soluŃionarea 

excepŃiei. 

Sintagma „libere de orice sarcină” din art. 9 desemnează imobilul ce nu este afectat de 

garanŃii reale şi privilegii, în sensul dispoziŃiilor Codului civil şi art. 9.2 din H.G. nr. 250/2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001. 



CreanŃa persoanei ce a efectuat îmbunătăŃirile la imobilul restituit în natură are o 

reglementare proprie, prin legea specială, ce derogă de la regulile de drept comun ale contractului 

de închiriere şi vânzare-cumpărare. 

În speŃă, calitatea procesuală pasivă ce presupune identitatea între persoana pârâtului şi cel 

despre care se pretinde obligat la plata despăgubirii nu este îndeplinită. 

Prin lege obligaŃia revine altei persoane decât vânzătorul, parte în contractul constatat nul 

şi anume „persoanei îndreptăŃite”, căreia i s-a restituit imobilul, conform art. 48 din Legea nr. 

10/2001. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă curtea de apel a 

admis recursul şi a modificat în parte decizia tribunalului. 

Cum pârâtul nu avea calitate procesuală pasivă în capătul de cerere prin care s-a solicitat 

contravaloarea îmbunătăŃirilor, soluŃia de respingere dată de judecătorie a fost păstrată. 

Trimiterea pentru rejudecare a fost menŃinută în capătul de cerere având ca obiect 

restituirea preŃului şi pentru care nu s-au administrat probe în primă instanŃă, s-a acordat altceva 

decât s-a cerut, ceea ce echivalează cu nesoluŃionarea în fond. 

InstanŃa de prim grad va judeca din nou Ńinând seama de toate motivele invocate de părŃi 

privind restituirea preŃului, cuantumul, modalitatea de calcul, dacă şi în ce măsură apărările 

pârâtului privind stingerea obligaŃiei sale prin plată sunt sau nu întemeiate. 

Din hotărârile atacate s-au păstrat dispoziŃiile ce nu sunt contrare prezentei hotărâri, 

respectiv repunerea în situaŃia anterioară. 

5. AcŃiune în demolarea construcŃiilor executate fără autorizaŃie. Sarcina 

probei în dovedirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin 

procesul-verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor  

Măsurile dispuse conform art. 28 din Legea nr.50/1991 sunt complementare amenzii 
ca sancŃiune contravenŃională. InstanŃa de judecată este sesizată numai în 
situaŃia în care contravenientul-pârât nu aduce la îndeplinire de bunăvoie, în 
termenul stabilit, măsura dispusă de agentul constatator. Fiind executorie în 
vederea restabilirii situaŃiei anterioare săvârşirii contravenŃiei, sarcina probei 
revine contravenientului de a face dovada, în forma şi modalitatea cerută de 
Legea nr. 50/1991, a îndeplinirii măsurii, ori că obligaŃia i-a încetat din alte 
cauze.  

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 459 din 29 septembrie 2010  

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi la data de 15 octombrie 2008 Primarul 

Municipiului Iaşi a solicitat în temeiul art. 32 din Legea nr. 50/1991 obligarea pârâtei S.C. la 

desfiinŃarea lucrărilor realizate fără a deŃine autorizaŃie de construire la imobil, instanŃa – prin 

sentinŃa civilă nr. 15292 din 16 decembrie 2008 – a respins acŃiunea, stabilind în considerentele 

sentinŃei următoarea situaŃie de fapt: 



Prin procesul-verbal de contravenŃie nr. 65/20.06.2007, pârâta S.C. a fost sancŃionată în 

conformitate cu art. 26 alin. 11 lit. a din Legea nr. 50/1991, reŃinându-se în sarcina sa faptul că a 

executat lucrări de demolare parŃială la imobil, inclusiv a pereŃilor portanŃi în proporŃie de 80 – 

85%, fiind păstrate numai centurile şi stâlpii, fără a deŃine autorizaŃie de construire. Prin acelaşi 

proces-verbal s-a dispus oprirea lucrărilor până la intrarea în legalitate cu lucrările executate. 

A reŃinut judecătoria că în conformitate cu art. 1169 Cod civil raportat la art. 129 Cod 

procedură civilă cel care face o propunere înaintea judecăŃii trebuie să o dovedească, dispoziŃii faŃă 

de care, în virtutea rolului activ, instanŃa a solicitat reclamantului să depună la dosar înscrisuri şi 

planşe foto din care să rezulte situaŃia de fapt expusă prin cererea de chemare în judecată. 

Având în vedere că reclamantul nu s-a conformat dispoziŃiei instanŃei, iar prin înscrisurile 

depuse, respectiv procesul-verbal de contravenŃie şi referat întocmit de DirecŃia juridică, 

reclamantul nu a făcut dovada aspectelor susŃinute prin acŃiune, judecătoria a constatat că cererea 

de chemare în judecată este neîntemeiată, astfel că a respins-o. 

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi la data de 18.02.2009 Primăria Municipiului 

Iaşi a declarat apel împotriva sentinŃei, cerere în antetul căreia este menŃionată aceeaşi instituŃie, 

semnată de Primarul Municipiului Iaşi şi aplicat sigiliul Municipiul Iaşi – Primar. 

Cauza a parcurs un prim ciclu procesual în care Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 750 

din 9 noiembrie 2009, a respins apelul Primăriei municipiului Iaşi împotriva, ca fiind introdus de o 

persoană lipsită de calitate procesuală pasivă. 

Curtea de apel Iaşi, prin decizia nr. 34 din 27.01.2010, a admis recursul declarat de 

Primăria Municipiului Iaşi – Primarul municipiului Iaşi, a casat decizia tribunalului, constatând 

calitatea procesuală activă a Primăriei Municipiului Iaşi reprezentată de primar în apel şi trimi Ńând 

cauza spre rejudecare. 

În apel, reclamantul a formulat critici cu privire la aplicarea greşită a art. 1 din Legea nr. 

50/1991 ce instituie obligaŃia obŃinerii autorizaŃiei de construire/desfiinŃare. S-a susŃinut că pârâta 

nu a contestat cele menŃionate în procesul-verbal de constatare şi sancŃionare, apărarea sa constând 

în faptul că „demersurile pentru obŃinerea autorizaŃiei au fost blocate în birocraŃia autorităŃilor 

locale”. SancŃiunea contravenŃională este definitivă, procesul-verbal nu a fost contestat, pârâta 

având obligaŃia de a se conforma măsurilor dispuse. 

În rejudecare, Tribunalul Iaşi prin decizia civilă nr. 240 din 26 aprilie 2010, a admis apelul 

promovat de reclamanta Primăria Municipiului Iaşi – Primarul municipiului Iaşi contra sentinŃei 

civile nr. 15292/16.12.2008 a Judecătoriei Iaşi, sentinŃă pe care a schimbat-o în tot, în sensul că a 

admis acŃiunea civilă formulată de reclamantul Primarul municipiului Iaşi în contradictor cu pârâta 

S.C. 

A obligat pârâta să desfiinŃeze lucrările menŃionate în procesul-verbal de constatare a 

contravenŃiei nr. 65/20.06.2007 şi efectuate fără a deŃine autorizaŃie de construire la imobil. 



Pentru a pronunŃa hotărârea, tribunalul a constatat că intimata a făcut dovada că a început 

demersurile pentru obŃinerea autorizaŃiei de construire, însă această împrejurare, prin ea însăşi nu-i 

conferă legitimitate să finalizeze lucrări de demolare a unor pereŃi vechi pentru care legea cere să 

existe autorizaŃie de desfiinŃare şi de consolidare a imobilului pentru care este obligatorie 

autorizaŃia de construire.  

În recursul declarat, pârâta S.C. a formulat motive pe care le-a încadrat în art. 304 pct. 7 şi 

pct. 9 Cod procedură civilă. 

Recurenta a susŃinut că a învederat instanŃei demersurile pentru obŃinerea autorizaŃiei, 

deoarece menŃinerea pereŃilor în forma în care se aflau prezenta pericol de prăbuşire. 

Într-un alt motiv a invocat lipsa de rol activ a instanŃei, fără a pătrunde în esenŃa litigiului, 

soluŃia fiind contradictorie fără sens şi total nelegală. 

A arătat recurenta că instanŃa din oficiu trebuia să examineze dacă sancŃiunea adiacentă 

putea fi desprinsă din cadrul juridic al contravenŃiei. 

Analizând lucrările dosarului, în limita investirii prin motivele de recurs, curtea de apel a 

reŃinut că nu este întemeiat pentru următoarele considerente. 

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilit ăŃii, partea care face o susŃinere 

trebuie să o dovedească. 

Rolul activ al judecătorului, aşa cum este reglementat prin art. 129 alin. 5 Cod procedură 

civilă, constă în îndatorirea de a stărui prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greşeală 

în aflarea adevărului, însă fără a aduce atingere drepturilor, obligaŃiilor procesuale ale părŃilor şi a 

principiilor ce reglementează desfăşurarea procesului civil. 

Curtea a constatat că decizia atacată redactată conform art. 261 Cod procedură civilă 

cuprinde considerentele de fapt şi drept ce au format convingerea instanŃei, a dispoziŃiilor legii 

speciale privind autorizarea executării construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor 

nr. 50/1991, soluŃia fiind legală şi temeinică. 

În art. 28 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 se prevede că odată cu aplicarea amenzii 

contravenŃionale se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi după caz, luarea măsurilor de 

încadrare a acestora în prevederile autorizaŃiei sau de desfiinŃare a lucrărilor executate fără 

autorizaŃie ori cu nerespectarea prevederilor acestora, într-un termen stabilit în procesul-verbal de 

constatare a contravenŃiei. 

În cauza de faŃă reclamantul a dovedit că pârâta este sancŃionată contravenŃional, având 

obligaŃia de a aduce la îndeplinire măsurile dispuse de agentul constatator, alăturat sancŃiunii 

amenzii. 

Pârâtei îi revenea sarcina probei, de a dovedi existenŃa unor cauze care îi înlătură obligaŃia 

atât pentru răspunderea contravenŃională, cât şi a măsurilor dispuse în temeiul art. 28 din Legea nr. 

50/1991, în termenul stabilit în procesul-verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiei. 



În situaŃia în care persoanele sancŃionate contravenŃional nu s-au conformat în termen celor 

dispuse în procesul-verbal, organul care a aplicat sancŃiunea în baza art. 32 din Legea nr. 50/1991 

sesizează judecătoria pentru a dispune, după caz: 

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaŃiei; 

b) desfiinŃarea construcŃiilor realizate nelegal, temei de drept invocat în acŃiune de 

reclamant. 

Măsurile dispuse conform art. 28 sunt complementare amenzii ca sancŃiune 

contravenŃională fiind stabilite prin Legea nr. 50/1991. InstanŃa de judecată este sesizată numai în 

situaŃia în care contravenientul-pârât nu aduce la îndeplinire de bunăvoie măsura dispusă de 

agentul constatator. Astfel se obŃine titlul executoriu în vederea restabilirii situaŃiei anterioare 

săvârşirii contravenŃiei. 

În speŃă, pârâta-intimată nu a făcut dovada, în forma şi modalitatea impusă prin Legea nr. 

50/1991 a îndeplinirii măsurii ori că obligaŃia i-a încetat din alte cauze. 

SancŃiunea contravenŃională s-a aplicat în anul 2007 şi până la soluŃionarea recursului 

intimata a avut timp suficient pentru a intra în legalitate. Demersurile pentru obŃinerea autorizaŃiei 

şi pretinsul pericol de prăbuşire a pereŃilor nedovedit, nu constituiau cauze de stingere a obligaŃiei 

stabilite prin procesul-verbal nr. 65/20.06.2007, comunicat sub semnătură intimatei la 21.06.2007. 

În consecinŃă, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă curtea de apel a respins recursul. 

6. Legea nr. 10/2001. AcŃiune în stabilirea cuantumului despăgubirilor. 

Notificare soluŃionată anterior adoptării Legii nr. 247/2005. 

Admisibilitate 

DispoziŃiile Legii nr. 247/2005 sunt de imediată aplicare, în ceea ce priveşte 
procedura de stabilire a despăgubirilor după distincŃiile din art. 16 din Legea 
nr. 247/2005, în notificări soluŃionate la data intrării în vigoare a legii prin 
consemnarea în cuprinsul dispoziŃiilor deciziilor a sumelor ce urmau a fi 
acordate ca despăgubiri şi notificări ce nu erau soluŃionate într-o asemenea 
modalitate.  

În situaŃia în care, prin dispoziŃiile/deciziile emise anterior intrării în vigoare a Legii 
nr. 247/2005 nu s-au stabilit şi sumele ce urmează a fi acordate ca despăgubiri, 
procedura administrativă nu s-a finalizat în totalitate, instanŃa de judecată 
având competenŃa de a stabili oferta de despăgubire.  

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 131 din 29 septembrie 2010  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui la data de 06 august 2009 reclamantele M.V.-

M. şi M.A.-L. au contestat dispoziŃia nr. 2466/2009 dată de Primarul Municipiului Bârlad, prin 

care s-a respins cererea ce a făcut obiectul notificării prin care s-au solicitat măsuri reparatorii în 

temeiul Legii nr. 10/2001 pentru imobilul situat în Bârlad. 

În motivarea contestaŃiei s-a susŃinut că dreptul de proprietate asupra imobilului constând 

în 720 m.p. pe amplasamentul indicat a fost reconstituit prin ordinul prefectului, punerea în 



posesie şi emiterea titlului de proprietate din 22.04.1993, teren ce a fost înstrăinat cu toate 

aprobările necesare, prin actul autentificat sub nr. 604/10.05.2002 la B.N.P. 

ReclamanŃii au arătat că au depus actele doveditore, necesare soluŃionării notificării, 

instanŃele fiind competente în conformitate cu Decizia de îndrumare nr. 53/2007 a SecŃiilor Unite 

a Î.C.C.J. de a rezolva în cadrul procedurii instituite de Legea nr. 10/2001 cererea de despăgubiri, 

modul de stabilire şi plata acestora făcându-se în condiŃiile Legii nr. 33/1994. 

În drept, cererea este întemeiată pe dispoziŃiile Legii nr. 10/2001 şi ale Legii nr. 33/1994. 

Tribunalul Vaslui, prin sentinŃa civilă nr. 674 din 25 mai 2010, a respins excepŃia lipsei 

calităŃii procesuale pasive a Primăriei mun. Bârlad, a admis contestaŃia formulată de reclamantele 

M.V.-M. şi S.A.-L. împotriva dispoziŃiei nr. 2466/21.07.2009 emisă de Primarul mun. Bârlad, pe 

care a anulat-o. 

A stabilit valoarea despăgubirilor băneşti pentru imobilul demolat la suma de 156.630 lei. 

Pentru a pronunŃa hotărârea instanŃa de prim grad a stabilit următoarea situaŃie de fapt: 

Reclamantele, prin executorul judecătoresc, au notificat pârâtul la acordarea de despăgubiri 

pentru imobilul construcŃie demolată, preluată de stat prin naŃionalizare. Primarul mun. Bârlad a 

emis dispoziŃia nr. 779/26.09.2002 prin care s-a admis notificarea formulată de reclamante şi a 

oferit acestora măsuri reparatorii constând în despăgubiri băneşti. 

Ca răspuns la această dispoziŃie, reclamantele au trimis către pârâŃi adresa înregistrată sub 

nr. 28609/17.12.2002 prin care au arătat că sunt de acord cu măsura luată de Primarul mun. 

Bârlad, estimând valoarea imobilului construcŃie la suma de 130.000 lei. De la acest moment; 

primarul mun. Bârlad nu a mai luat nici o măsură cu privire la cele dispuse, iar la data de 

21.07.2009 a emis dispoziŃia nr. 2466 prin care a respins notificarea formulată de reclamante de 

acordare de despăgubiri pentru imobilul construcŃie demolată, motivat de faptul că reclamantele 

nu au anexat notificării înscrisuri care să descrie elementele constructive ale imobilului notificat şi 

sentinŃa judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care să se fi admis constatarea nulităŃii 

absolute a contractului de donaŃie a imobilului în litigiu dintre stat şi părinŃii reclamantelor. 

Tribunalul a reŃinut în aplicarea Legii nr. 10/2001 că dispoziŃia emisă de primar nu 

constituie un act administrativ de autoritate, ci îndeplinirea unei obligaŃii impuse prin lege, ca 

unitate deŃinătoare de a dispune restituirea în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate 

abuziv de stat şi care se găsesc în patrimoniul persoanei juridice notificate. 

DispoziŃia de restituire fiind un simplu act de gestiune, este exceptată de la controlul 

judecătoresc în baza Legii nr.554/2004, fiind supusă regimului de drept comun. 

Intrând în circuitul civil, revocarea ulterioară a drepturilor stabilite în condiŃiile art. 25 din 

Legea nr. 10/2001 nu se mai poate realiza pe cale administrativă de entitatea emitentă, iar emiterea 

unei noi dispoziŃii, care să soluŃioneze aceeaşi notificare şi pentru acelaşi imobil este nelegală, 

întrucât numai aşa se poate asigura securitatea juridică şi se poate garanta stabilitatea raporturilor 



juridice. 

În considerentele sentinŃei tribunalul a arătat că reclamantele nu au depus la dosar o 

hotărâre judecătorească prin care să se fi constatat nulitatea absolută a contractului de donaŃie 

încheiat de părinŃii reclamantelor cu statul, aşa cum cer dispoziŃiile Legii nr. 10/2001, atât în 

forma actuală, cât şi în forma în vigoare la data formulării notificării şi emiterii primei decizii. 

Însă Primarul mun. Bârlad nu poate reveni asupra dispoziŃiei nr. 779/26.09.2002 prin care a fost 

admisă notificarea reclamantelor şi s-a dispus acordarea de despăgubiri băneşti, act care a intrat în 

circuitul civil şi nu mai putea fi modificat ulterior unilateral de pârât. 

Tribunalul a constatat că se impune anularea celei de-a doua dispoziŃii şi acordarea de 

despăgubiri reclamantelor pentru imobilul construcŃie, cuantumul acestor despăgubiri fiind stabilit 

printr-o expertiză tehnică în construcŃii efectuată în cauză la suma de 153.630 lei, sumă mai mare 

decât cea solicitată de reclamante în răspunsul formulat în anul 2002. 

Referitor la calitatea procesuală pasivă a Primăriei Municipiului Bârlad, a reŃinut tribunalul 

că este unitate deŃinătoare în sensul dispoziŃiilor Legii nr.10/2001 la data emiterii dispoziŃiei nr. 

779/26.09.2002. 

Împotriva hotărârii tribunalului au declarat apel reclamantele formulând următoarele 

critici: 

SentinŃa este nelegală sub aspectul cuantumului despăgubirilor băneşti, reclamantele 

solicitând indexarea sumei de 156.630 lei la nivelul datei de 26 septembrie 2002 prin coeficientul 

de inflaŃie 1,8247% comunicat de I.N.S. 

În dezvoltarea motivelor de apel reclamantele au arătat că măsura plăŃii despăgubirilor este 

stabilită prin Decizia nr. 779 din 26.09.2002, fără a se menŃiona o sumă. În ipoteza că ar fi fost 

menŃionat cuantumul, actualizarea se făcea de executorul judecătoresc, conform art. 371 ind. 2 

alin. 3 Cod procedură civilă. Expertiza nu a precizat dacă valoarea construcŃiei demolate de 

156.630 lei este aferentă anului 2002 sau 2010. 

Temeiul despăgubirii fiind la nivelul anului 2002, Primăria trebuia să o calculeze până în 

prezent, având o obligaŃie legală de a stabili valoarea actuală, reclamantele cerând a se stabili în 

sarcina pârâtei suma de plată de 285.802 lei.  

Prin întâmpinare intimata a susŃinut că data evaluării este luna martie 2010, conform 

obiectivului stabilit de instanŃa de judecată pentru expertiza tehnică, la valoarea de piaŃă (156.630 

lei), diferită de valoarea imobilului (137.395 lei). A invocat incidenŃa pct. 24 alin. (2 ind. 1) din 

O.U.G. nr. 81/2007, art. 16 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005, ce determină regimul stabilirii şi 

plăŃii despăgubirilor aferente imobilelor preluate abuziv cât şi H.G. nr.1095/2005 ce 

reglementează procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor. 

Curtea a constatat că situaŃia de fapt stabilită în considerentele hotărârii atacate are 

corespondent în probele administrate. 



Dreptul la măsuri reparatorii în echivalent pentru construcŃia demolată a fost stabilit prin 

DispoziŃia nr. 779/26.09.2002 dată de Primarul Municipiului Bârlad. Persoanele îndreptăŃite, nu au 

contestat dispoziŃia în instanŃă sub aspectul omisiunii cuantificării despăgubirilor, ce a intrat în 

puterea lucrului judecat în ce priveşte forma de reparaŃie în modalitatea dispusă de primar. 

DispoziŃiile Capitolului V din Legea nr. 10/2001 ce reglementează Măsurile reparatorii 

prin echivalent sub forma despăgubirilor băneşti (art. 36-40) au fost abrogate prin titlul VII art. 33 

din Legea nr. 247/2005. 

Deşi reclamantele au comunicat autorităŃii administrative competente evaluarea 

construcŃiei demolate, faza administrativă în soluŃionarea notificării nu a fost finalizată sub acest 

aspect prin dispoziŃie. Reclamantele au rămas în pasivitate până la emiterea dispoziŃiei nr. 2466 

din 21.07.2009 anulată prin hotărârea atacată, investind instanŃa de judecată la 6 august 2009. 

Urmare modificării Legii nr. 10/2001 prin Legea privind reforma în domeniile proprietăŃii 

şi justiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente în Titlul VII din Legea nr. 247/2005 se reglementează 

„Regimul stabilirii şi plăŃii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv”. 

Curtea a reŃinut că dispoziŃiile Legii nr. 247/2005 sunt de imediată aplicare în ce priveşte 

procedura de stabilire a despăgubirilor după distincŃiile din art. 16, în notificări soluŃionate la data 

intrării în vigoare a legii prin consemnarea în cuprinsul dispoziŃiilor sau deciziilor a sumelor ce 

urmau a fi acordate ca despăgubiri şi notificările ce nu erau soluŃionate într-o asemenea 

modalitate. 

În speŃă, notificarea a fost soluŃionată din anul 2002, însă în cuprinsul său nu a fost 

menŃionată suma cuvenită ca despăgubire. 

În aplicarea Deciziei nr. 52/2007 a SecŃiilor Unite a Î.C.C.J., în considerente în care sunt 

redate şi analizate dispoziŃiile art. 24 (26) din Legea nr. 10/2001 şi art. 16 al. (1) şi (2) din titlul 

VII din Legea nr. 247/2005 este definită sintagma „notificării soluŃionate până la data intrării în 

vigoare a noii legi” ce desemnează notificările pe baza cărora entităŃile investite au emis decizii 

sau dispoziŃii motivate prin care au stabilit acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, precum 

şi cuantumul acestora, neatacate în instanŃă. 

În cauza de faŃă măsurile reparatorii a fost stabilite generic, cuantumul nefiind precizat, 

dispoziŃia nu a fost atacată în instanŃă de reclamante, în termenul prevăzut de art. 24 din Legea nr. 

10/2001, iar la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 contestaŃia nu se afla pe rolul instanŃei 

de judecată, cererea în stabilirea despăgubirii fiind introdusă ulterior. 

În baza principiului plenitudinii de competenŃă statuat şi prin Decizia nr. 52 din 04.07.2007 

a Î.C.C.J. – SecŃiile Unite tribunalul s-a pronunŃat, în limitele investirii şi asupra întinderii măsurii 

reparatorii, stabilind cuantumul despăgubirii pe care „deŃinătorul imobilului sau entitatea investită 

potrivit legii îl propune (art. 26 alin. 1 din Legea nr. 10/2001), executarea urmând a avea loc în 

condiŃiile legii speciale. 



În cererea de chemare în judecată reclamantele şi-au întemeiat pretenŃiile şi pe dispoziŃiile 

Legii nr. 33/1994 ce nu sunt incidente în cauză, imobilul preluat de stat în anul 1960 având 

regimul juridic reglementat prin Legea nr. 10/2001. 

În aplicarea dispoziŃiilor art. 296 Cod procedură civilă, în calea de atac apelantului nu i se 

poate crea o situaŃie mai grea decât aceea din hotărârea atacată. 

În consecinŃă, deşi nu s-a anulat contractul de donaŃie, iar prin dispoziŃia nr. 779/2002 

irevocabil sunt stabilite măsuri reparatorii; în limitele investirii prin declaraŃia de apel, curtea de 

apel a reŃinut că apelul nu este întemeiat. 

Apelantele nu au contestat valoarea construcŃiei reŃinută de tribunal. Astfel, pentru 

construcŃiile integral demolate preluate în mod abuziv, valoarea se stabileşte prin expertiză tehnică 

potrivit valorii de piaŃă de la data soluŃionării notificării, stabilită potrivit standardelor 

internaŃionale de evaluare fiind incidente dispoziŃiile art. 10 al. (9) din lege şi art. 10.9 din H.G. nr. 

250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001. 

Cum valoarea nu s-a stabilit prin dispoziŃia 779/2002, competenŃa de a o stabili revine 

instanŃei de judecată. 

La judecata în primă instanŃă imobilul a fost evaluat în luna martie 2010, fiind stabilită o 

valoare de piaŃă de 137.395 lei. Urmare corectării vechimii imobilului, valoarea de piaŃă este 

stabilită la 156.630 lei acordată de instanŃă. 

Solicitarea apelantelor de a se acorda indicele de inflaŃie din anul 2002 şi până la 

soluŃionarea cauzei nu are temei legal. 

Curtea a reŃinut că valoarea imobilului s-a stabilit pe criterii ştiinŃifice, conform cerinŃelor 

Legii nr. 10/2001 la valoarea de piaŃă, la momentul soluŃionării cererii de tribunal şi nu a anului 

2002. 

De altfel, entitatea investită cu soluŃionarea notificării are obligaŃia de a face doar oferta. În 

speŃă, evaluarea despăgubirilor în cadrul procedurii judiciare nu este definitiv ă, s-a impus în 

scopul soluŃionării temeinice şi legale a cauzei, în cadrul controlului judiciar, etapă ce face parte 

integrantă din procedura de restituire reglementată de legea specială. 

În art. 16 Titlul VII Legea nr. 247/2005 prevede că propunerile de despăgubire cuprinse în 

dispoziŃii fie stabilite în instanŃa de judecată sunt supuse unei noi evaluări. Procedura 

administrativă se finalizează de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor prin dispoziŃie, 

ce poate fi atacată în justiŃie în instanŃa de contencios administrativ.  

Pentru considerentele expuse, curtea a reŃinut că tribunalul a aplicat corect dispoziŃiile 

legale în materie în vigoare în stabilirea cuantumului ofertei de despăgubire, a valorii de circulaŃie 

a construcŃiilor demolate, în raport de data formulării şi a judecării cererii. Acordarea indicelui de 

inflaŃie nu are temei legal, instanŃa de judecată a determinat doar oferta, despăgubirea cuvenită şi 

modalitatea de plată se stabilesc de autoritatea competentă conform Titlului VII din Legea nr. 



247/2005. 

În temeiul art. 296 Cod procedură civilă, curtea de apel a respins apelul şi a păstrat 

hotărârea tribunalului. 

7. Admisibilitatea acŃiunii în evacuare a persoanelor ce invocă un titlu 

propriu împotriva detentorilor precari ai locuinŃei, ce exercită o 

posesie fără nici un titlu de proprietate sau titlu locativ  

AcŃiunea în evacuare este mijlocul procesual pus la îndemâna locatorului pentru 
sancŃionarea atitudinii culpabile a locatarului, ea decurgând din dispoziŃiile art. 
1410 şi urm. Cod civil şi fiind şi la îndemâna persoanelor care, invocând un titlu 
propriu, se îndreaptă împotriva detentorului precar al locuinŃei. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 401 din 8 septembrie 2010 

Prin sentinŃa civilă nr. 8835/25.06.2009 a Judecătoriei Iaşi s-a respins ca nefondată cererea 

formulată de reclamantele V.M. şi P.A. împotriva pârâŃilor M.C. şi M.M. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamantele au arătat că în anul 

2002 a intervenit decesul mamei lor I.C., ele devenind coproprietare asupra bunului imobil alături 

de fratele lor I.Gh.. Acesta din urmă nu a mai permis accesul reclamantelor în casa bătrânească, 

introducând în acest imobil pe actualii pârâŃi. Având în vedere că pârâŃii foloseau imobilul fără 

nici un titlu locativ, iar reclamantelor le era refuzat accesul, acestea au solicitat admiterea acŃiunii 

astfel cum a fost formulată. 

S-a reŃinut de prima instanŃă, că pârâŃii din prezenta cauză opuneau un titlu pentru folosinŃa 

imobilului, respectiv convenŃia încheiată cu fratele reclamantelor, şi că valabilitatea acestei apărări 

nu poate fi  verificată în cadrul prezentului litigiu, ci exclusiv pe calea unei acŃiuni în revendicare. 

Împotriva acestei sentinŃe au formulat apel reclamantele V.M. şi P.A., iar prin decizia 

civilă nr. 93/10 februarie 2010 a Tribunalului Iaşi apelul a fost respins. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că intimaŃii aveau un înscris care atesta 

faptul că locuiau legal în imobil şi făceau acte de conservare a bunurilor închiriate, comportându-

se ca adevăraŃi proprietari şi având grijă de bunurile încredinŃate spre folosinŃă în perioada în care 

locuiesc. Dacă acŃiunea reclamantelor ar avea ca obiect revendicarea imobiliară, în această situaŃie 

s-ar pune în discuŃie existenŃa dreptului de proprietate, reclamantele trebuind să facă dovada că 

sunt titularii dreptului de proprietate. 

Împotriva deciziei civile nr.93/10 februarie 2010 a Tribunalului Iaşi au formulat recurs V. 

M. şi P.A., criticând decizia recurată pentru următoarele motive: 

Recurentele împreună cu numitul I.Gh. sunt coproprietari după defuncta I.C. şi până la 

soluŃionarea partajului succesoral sunt coproprietari guvernaŃi de principiul unicităŃii, prin 

folosinŃa casei de pârâŃi, actele de administrare şi folosinŃă ale recurentelor sunt restrânse. 

I.Gh. a profitat de încasarea banilor şi are obligaŃia de a respecta şi drepturile celorlalŃi 



coproprietari, iar intimaŃii nu au nici un drept locativ care ar presupune o protecŃie juridică. 

Recursul formulat este întemeiat. 

Recurentele-intimate V.M. şi P.A. au solicitat evacuarea pârâŃilor M.C. şi M.M. din 

imobilul casă de locuit. 

Din actele dosarului a rezultat că în anul 2006 a intervenit decesul numitei I.C., cele două 

reclamante devenind coproprietare în indiviziune asupra imobilului împreună cu fratele I.Gh. 

Reclamantele au formulat acŃiune în evacuare la Judecătoria Iaşi, la data de 9 aprilie 2009, 

la dosar fiind depusă o declaraŃie din 24 septembrie 2009 ulterioară formulării acŃiunii în evacuare 

de reclamante, din care rezulta că I.Gh., fratele reclamantelor, a împrumutat o sumă de bani de la 

M.C. şi având acordul său s-a mutat în casa în litigiu, în care locuieşte din anul 2004. 

Coroborând probatoriul administrat în cauză, a rezultat că pârâŃii-intimaŃi nu au prezentat 

un titlu pentru folosinŃa locuinŃei care este coproprietatea reclamantelor şi a fratelui acestora I.Gh. 

AcŃiunea în evacuare este mijlocul procesual pus la îndemâna locatorului pentru 

sancŃionarea atitudinii culpabile a locatarului şi decurge din dispoziŃiile art. 1410 şi urm. Cod civil. 

Niciuna din instanŃele judecătoreşti nu s-au referit la modul concret la titlul pe care-l aveau 

intimaŃii de a folosi locuinŃa – imobilul în litigiu. 

AcŃiunea în evacuare este şi la îndemâna persoanelor care, asemenea celor din cauza 

dedusă judecăŃii, invocând un titlu propriu, se îndreaptă împotriva detentorului precar al locuinŃei. 

Or, intimaŃii M.C. şi M.M. erau simpli detentori precari ai casei, iar nu veritabili posesori 

ai acesteia, existând un aşa-zis raport de locaŃiune numai faŃă de I.Gh., în raport de reclamante 

pârâŃii neputând invoca un titlu propriu. 

Titlurile de proprietate pe care le-ar invoca fiecare din părŃi, (ori, intimaŃii faŃă de 

reclamante nu aveau nici un titlu) pot fi comparate în cadrul acŃiunii în revendicare. 

În litigiul dedus judecăŃii, intimaŃii nu au invocat un drept de proprietate asupra locuinŃei şi 

nici măcar de folosinŃă în raport cu reclamantele, aşa încât acŃiunea în evacuare formulată de 

reclamante este admisibilă şi întemeiată pe considerentele mai sus expuse. 

În consecinŃă, reclamantele care aveau un titlu de proprietate asupra imobilului în litigiu, 

intimaŃii-pârâŃi fiind detentori precari ai imobilului, exercitând o posesie asupra locuinŃei fără nici 

un titlu de proprietate sau titlu locativ, le obstaculau pe reclamante în administrarea şi folosinŃa 

imobilului. 

În raport de toate aceste critici şi de dispoziŃiile art. 312 Cod procedură civilă a fost admis 

recursul şi modificată în tot decizia tribunalului, cu admiterea apelului şi admiterea acŃiunii 

reclamantelor, dispunându-se evacuarea pârâŃilor din imobilul casă de locuit. 



II. SecŃia penală  

1. Inculpat trimis in judecata pentru săvârşirea unei infracŃiuni în formă 

continuată. SoluŃie de achitare dispusă pentru o parte din actele materiale 

şi de condamnare pentru celelalte acte 

 

Excluderea unor acte materiale nu determină scindarea unităŃii infracŃionale şi nici 
schimbarea încadrării juridice, ci constituie o dezlegare corectă şi completă a 
situaŃiei faptice cu care a fost învestită instanŃa, conform art. 317 C.pr.pen.. 

 

Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr.149 din 23 septembrie 2010 
 
 

Prin rechizitoriul întocmit de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Iaşi, în sarcina inculpaŃilor s-

a reŃinut comiterea a 8 acte materiale de trafic de persoane, pentru faptele reclamate de patru dintre 

cele 8 părŃi vătămate fiind pronunŃată de către prima instanŃă soluŃia de achitare, în temeiul art. 11 

pct. 2 lit. „a” C.pr.pen. combinat cu art. 10 lit. „a” C.pr.pen., soluŃie criticată ca nelegală prin 

apelul promovat de procuror. 

În ce priveşte procedeul folosit de prima instanŃă de a pronunŃa o soluŃie de achitare pentru 

cele patru acte materiale nedovedite, respectiv o soluŃie de condamnare pentru celelalte patru acte 

materiale de traficare a căror existenŃă şi vinovăŃie a inculpaŃilor în comiterea lor au fost probate 

cu certitudine în cauză – modalitate considerată nelegală de parchet -, Curtea a constatat 

următoarele: 

Scopul judecăŃii în primă instanŃă este soluŃionarea în concordanŃă cu legea şi adevărul, a 

acŃiunilor penale şi civile exercitate în faŃa sa. În realizarea acestui scop prima instanŃă are 

obligaŃia de a constata, în baza cercetării pe care o efectuează şi a concluziilor puse de procuror şi 

de părŃi, dacă acŃiunea penală şi acŃiunea civilă deduse în faŃa sa sunt sau nu întemeiate şi în raport 

de convingerea pe care şi-o face, să dea soluŃiile corespunzătoare celor două acŃiuni.  

Prin urmare, rezolvarea cauzei începe prin adoptarea unei soluŃii în ce priveşte latura 

penală, iar, instanŃa are posibilitatea să pronunŃe una din următoarele trei soluŃii: condamnarea, 

achitarea sau încetarea procesului penal (art. 345 C.pr.pen.). 

Condamnarea se pronunŃă dacă instanŃa constată cumulativ că: fapta există, constituie 

infracŃiune, a fost săvârşită de inculpat. 

În speŃă, inculpaŃii au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de 

persoane în forma continuată, reŃinându-se, prin actul de sesizare a instanŃei, că au săvârşit la 

diferite intervale de timp, în realizarea aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale, 8 acte materiale ce 

realizează fiecare, în parte conŃinutul infracŃiunii prev. de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 



678/2001. 

Aceste acte materiale ce intră în conŃinutul infracŃiunii continuate sunt ele însele fapte 

penale, astfel că este necesar a fi verificate de către instanŃă sub aspectul îndeplinirii celor trei 

condiŃii: să existe, să constituie infracŃiuni, să fie săvârşite de inculpat.  

În urma cercetării judecătoreşti efectuate prima instanŃă a constatat că în cauză nu a fost 

probată existenŃa faptelor reclamate de părŃile vătămate O. M., T. M., S. E.şi M. E. şi pe cale de 

consecinŃă, a pronunŃat o soluŃie de achitare, rezolvând astfel fondul cauzei cu respectarea 

dispoziŃiilor art. 317 C.pr.pen. ce prevăd obligaŃia instanŃei de a se pronunŃa asupra faptelor arătate 

în actul de sesizare a instanŃei. 

Referirea doar în considerentele hotărârii, în contextul motivării la actele materiale 

constatate ca nefiind dovedite nu constituie o rezolvare a fondului cauzei câtă vreme dispozitivul 

hotărârii cuprinde o soluŃie de condamnare pentru comiterea infracŃiunii continuate cu care 

instanŃa a fost investită. 

Ori, prima instanŃă a dat o dezlegare corectă şi completă situaŃiei faptice cu care a fost 

investită prin pronunŃarea unei soluŃii de condamnare şi a uneia de achitare, cea din urmă pentru 

parte din situaŃia de fapt cu care a fost investită şi asupra căreia este obligată să se pronunŃe prin 

dispozitivul hotărârii. 

Nu se poate susŃine că în acest mod se produce o scindare a unităŃii infracŃionale prev. de 

art. 41 alin. 2 C.pen. întrucât nefiind probată existenŃa acelor acŃiuni componente, ele nu fac parte 

din conŃinutul infracŃiunii continuate reŃinute în actul de sesizare. 

Nici soluŃia schimbării încadrării juridice în concursul de infracŃiuni nu este corectă 

întrucât o asemenea schimbare intervine atunci când se constată existenŃa în cauză şi săvârşirea de 

către inculpaŃi a unor acŃiuni, în baza unor rezoluŃii distincte şi nu a unei rezoluŃii unice, astfel cum 

impun dispoziŃiile art. 41 alin. 2 C.pen.. 

Ori, cum, în speŃă, nu s-a probat existenŃa actelor materiale nu se justifică a se dispune o 

schimbare de încadrare juridică. 

În raport cu cele expuse anterior, Curtea a constatat că prima instanŃă a procedat corect, 

dispunând soluŃia de achitare pentru cele patru acte materiale de traficare a căror existenŃă nu a 

fost dovedită în cauză. 

2 . Invocarea dispoziŃiilor art. 18 ind. 1 C.pen. referitor la infracŃiunea 

prevăzută de art. 1 pct. 5 din Legea 59/1934 şi art. 84 alin. 1 pct. 2, 3 

teza II Legea nr. 59/1934  

Faptele inculpatului de a emite un cec căruia îi lipseşte elementul esenŃial 
cerut de art.1 pct.5 din Lg.59/1934 (menŃiunea privind locul emiterii) şi 
fără a exista la tras disponibilul necesar, întrunesc elementele 



constitutive ale infracŃiunilor prev. şi ped. de art.84 alin.1 pct.2 şi 3 
teza 2 din Legea nr.59/1934. 

Aspectele invocate de inculpat în susŃinerea motivelor de recurs nu pot 
înlătura vinovăŃia inculpatului, nici gradul de pericol social al unei 
infracŃiuni, normele ce reglementează condiŃiile utilizării cecului ca 
instrument de plată fiind stricte, iar inculpatul cunoscând cu prisosinŃă 
aceste reglementări (din activitatea sa anterioară instanŃa reŃinând că a 
mai fost cercetat penal pentru infracŃiuni la Legea cecului,pentru care i 
s-au aplicat sancŃiuni administrative). 

Curtea de Apel Iaşi, Decizia penală nr. 669 din 30.09.2010 

 

 

Prin decizia penală nr. 98/A din 4 mai 2010, Tribunalul Iaşi a admis apelul declarat de 

inculpatul C.R.-L. împotriva sentinŃei penale nr. 388 pronunŃată la data de 27.10.2009 de 

Judecătoria Huşi, pe care a desfiinŃat-o în parte, în latura penală şi, rejudecând cauza, a 

descontopit pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare în pedepsele componente, pe care le-a repus 

în individualitatea lor, astfel: 8 luni închisoare pentru comiterea infracŃiunii de emitere de file cec 

care nu conŃin elementele esenŃiale cerute de lege prev. ped. art. 84 alin. 1, pct. 3 teza 2 din Legea 

nr. 59/1934; 8 luni închisoare pentru comiterea infracŃiunii de emitere de file cec care nu conŃin 

elementele esenŃiale cerute de lege prev. ped. art. 84 alin. 1, pct. 3 teza 2 din Legea nr. 59/1934; 8 

luni închisoare pentru comiterea infracŃiunii de emitere de file cec care nu conŃin elementele 

esenŃiale cerute de lege prev. ped. art. 84 alin. 1, pct. 3 teza 2 din Legea nr. 59/1934; 8 luni 

închisoare pentru comiterea infracŃiunii de emitere a unei file cec fără disponibilul necesar prev. 

ped. art. 84 alin. 1, pct. 2 din Legea nr. 59/1934; 8 luni închisoare pentru comiterea infracŃiunii de 

emitere a unei file cec fără disponibilul necesar prev. ped. art. 84 alin. 1, pct. 2 din Legea nr. 

59/1934; 8 luni închisoare pentru comiterea infracŃiunii de emitere a unei file cec cu dată falsă 

prev. ped. art. 84 alin. 1, pct. 3 teza 1 din Legea nr. 59/1934. A înlăturat cele 6 pedepse de câte 8 

luni închisoare aplicate inculpatului prin sentinŃa apelată şi a aplicat pentru fiecare dintre aceste 

infracŃiuni câte o pedeapsă de 2.000 lei amendă penală. În baza art. 33 lit. a şi b C. penal şi art. 34 

lit. c C.pen., a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul C.R.-L. să execute pedeapsa cea 

mai grea, de 2.000 lei amendă penală.  

Pentru a pronunŃa această decizie, Tribunalul Vaslui a constatat că Judecătoria Huşi a 

stabilit în mod corect vinovăŃia inculpatului C.R.-L. pentru comiterea a 3 infracŃiuni de emitere de 

file cec care nu conŃin elementele esenŃiale cerute de lege prev. şi ped. art. 84 alin. 1, pct. 3 teza 2 

din Legea nr. 59/1934, a 2 infracŃiuni de emitere a unei file cec fără disponibilul necesar prev. şi 

ped. art. 84 alin. 1, pct. 2 din Legea nr. 59/1934 şi a unei infracŃiuni de emitere a unei file cec cu 

dată falsă prev. şi ped. art. 84 alin. 1, pct. 3 teza 1 din Legea nr. 59/1934.  

Cât priveşte caracterizarea juridică a faptelor, tribunalul a observat că instanŃa de fond a 



făcut o corectă încadrare juridică în prevederile legale menŃionate, de vreme ce probele au 

demonstrat că inculpatul, în baza unor rezoluŃii infracŃionale distincte, la 03.06.2008, a emis file 

cec fără respectarea condiŃiilor impuse de prevederile Legii 59 din 1934, acŃiunile întreprinse 

circumscriindu-se prevederilor legale la care s-a făcut referire. 

Activitatea infracŃională şi vinovăŃia au fost reŃinute în deplină concordanŃă cu probele 

administrate. Inculpatul a recunoscut comiterea faptelor, recunoaştere care se coroborează cu 

ansamblul probelor administrate în cauză, la care instanŃa a făcut referire şi pe care l-a interpretat 

în mod corect. 

Cu privire la motivul de apel invocat de inculpat, cum că faptele nu prezintă gradul de 

pericol social specific unei infracŃiuni, fiind necesară aplicarea unei sancŃiuni administrative, 

instanŃa de control a concluzionat că faptele comise prezintă toate trăsăturile unor infracŃiuni, 

referire specială fiind făcută asupra pericolului social pe care-l prezintă aceasta. 

Potrivit art. 181 alin.2 din Codul penal, 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.  

Având în vedere toate criterii la care face referire textul legal invocat, concluzia este aceea 

că scopul legii penale nu poate fi atins prin aplicarea unei sancŃiuni cu caracter administrativ. Se 

are în vedere împrejurarea că infracŃiunea dedusă judecăŃii vine să asigure protecŃia instituŃiilor 

bancare dar şi a persoanelor ce utilizează cecul ca instrument de plată.  

În cauza dedusă prezentei judecăŃi, nu este suficientă sancŃionarea administrativă a 

inculpatului deoarece, pe lângă gravitatea acŃiunilor întreprinse în realizarea demersului său 

infracŃional, este acuzat şi condamnat pentru o pluralitate de infracŃiuni prev. de art 84 din Legea 

59 din 1934. Aceasta demonstrează dispreŃ faŃă de normele ce reglementează condiŃiile uzitării 

cecului ca instrument de plată şi persistenŃă infracŃională. Mai trebuie arătat că inculpatul a mai 

beneficiat de o asemenea ,,clemenŃă’’, în perioada 2006-2007 faŃă de domnia sa dispunându-se de 

4 ori scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unor sancŃiuni administrative pentru comiterea 

unor fapte de fals, sancŃiuni care, evident, nu şi-au atins scopul. 

Tribunalul a observat însă atitudinea de recunoaştere adoptată de inculpat şi aceea de a se 

prezenta în faŃa organelor judiciare prin care a contribuit la realizarea actului de justiŃie. Mai mult, 

a observat că inculpatul, finalmente, a achitat societăŃilor furnizoare sumele datorate, ceea ce a 

determinat o parte civilă apelantă să învedereze că nu mai are nicio pretenŃie, dincolo de 

aprecierea că infracŃiunea dedusă judecăŃii, nefiind producătoare de pagubă, face inadmisibilă 

orice acŃiune civilă.  

Drept urmare, fără a recunoaşte în favoare inculpatului vreo circumstanŃă atenuantă, fapt 

care este incompatibil cu persistenŃa infracŃională de care acesta a dat dovadă, cât priveşte 



individualizarea judiciară a pedepsei şi a modului de executare, tribunalul a conchis totuşi că 

pedeapsa închisorii este excesivă, amenda penală fiind suficientă pentru realizarea constrângerii 

necesare, a prevenŃiei şi a readaptării inculpatului la viaŃa socială. 

Relativ la cuantumul amenzilor aplicate, este de arătat că potrivit art. 84 din Legea 59 din 

1934 asupra cecului infracŃiunile descrise la punctele 1-4 se pedepsesc cu amendă de la 5.000 - 

100.000 lei şi închisoare de la 6 luni până la 1 an, afară de cazul când faptul constituie un delict 

sancŃionat cu o pedeapsă mai mare, în care caz se aplică această pedeapsă. 

În legătură cu modul de sancŃionare sunt de făcut două observaŃii referitoare la neadaptarea 

textului incriminator la noile norme ale dreptului penal general. În primul rând se observă că textul 

este criticabil sub aspectul faptului că potrivit sistemul actualului C.pen. este inadmisibilă 

prevederea a două pedepse principale cumulative, amendă şi închisoarea, acestea putând fi doar 

alternative. 

 De asemenea, în ceea ce priveşte pedeapsa amenzii, dispoziŃiile legii au căzut în 

desuetudine prin intervenirea reglementării prevăzute de art. 53 lit. c din Codul penal care arată că 

limitele generale ale amenzii sunt de la 100 lei la 50.000 lei. Or, limita specială maximă a amenzii 

prevăzute de legiuitor pentru infracŃiunea analizată este de 100.000 lei, ceea ce este absolut 

inadmisibil. Limita specială nu poate fi mai mare, dublă în situaŃia dată, faŃă de limita generală. 

Trebuie arătat că textul nu a suferit nicio modificare după data de 1 iulie 2005 când a avut loc 

denominarea monedei româneşti. 

Într-o atare situaŃie, tribunalul a fost pus în situaŃia de a constata că infracŃiunea analizată 

este sancŃionată cu închisoare de la 6 luni la 1 an alternativ cu pedeapsa amenzii. Pentru că 

legiuitorul nu a adaptat limitele pedepsei amenzii, se va considera că textul infracŃiunii nu 

stabileşte aceste limite. Ca atare, se va face aplicabilitatea dispoziŃiilor art. 63 alin 3 conform 

cărora ,, atunci când legea prevede pedeapsa amenzii fără a-i arăta limitele, alternativ cu pedeapsa 

închisorii de un an, minimul special al amenzii este de 300 lei şi maximul special este de 15.000 

lei’’. 

În acest context, tribunalul, pentru fiecare infracŃiune reŃinută în sarcina inculpatului a 

aplicat câte o pedeapsă cu amenda în aceste limite. În raport de circumstanŃele reale şi personale, 

Ńinând cont de toate criteriile de individualizare, având în vedere, pe de o parte, pericolul social 

concret al faptelor comise, atitudinea de recunoaştere adoptată în cursul procesului penal, faptul că 

inculpatul este culpabil de comiterea unei pluralităŃi de infracŃiuni se apreciază că aplicarea unor 

pedepse de câte 2.000 lei pentru fiecare dintre cele şase infracŃiuni reŃinute în sarcină reprezintă o 

reacŃie potrivită. 

Verificând actele procesuale efectuate în cursul desfăşurării procesului penal, s-a constatat 

că au fost respectate dispoziŃiile legale a căror încălcare este sancŃionată potrivit articolului 197 

alineatul 2 din Codul de procedură penală, cu nulitatea absolută. De asemenea, nu au fost 



identificate încălcări ale celorlalte dispoziŃii legale care reglementează desfăşurarea procesului 

penal, încălcări prin care să se fi adus vreo vătămare şi care să fi fost invocate la momentele 

stabilite de articolul 197 alineatul 4 din Codul de procedură penală”. 

În termen legal inculpatul a recurat decizia penală sus-menŃionată, invocând lipsa gradului 

de pericol social al unei infracŃiuni faŃă de elementele reale şi împrejurările comiterii faptei, cât şi 

reindividualizarea pedepsei realizată de instanŃa de fond. 

Curtea de apel a analizat legalitatea şi temeinicia deciziei penale recurate, constatând 

următoarele: 

Pe data de 03.06.2008, inculpatul C.R.-L. a convenit cu reprezentanŃii SC”C.V.” SRL Huşi 

cu privire la executarea unei lucrări de tâmplărie PVC, plata lucrării urmând a fi făcută în termen 

de 30 zile de la montarea uşilor şi geamurilor. Lucrarea ce urma a fi executată a fost estimată de 

martorul P.C., la suma de 7830 lei. În aceeaşi zi, inculpatul C.R.-L. a completat şi a remis lui P.C., 

fila CEC seria BA 308 – 1158899, în valoare de 7.930 lei, în care la rubrica data emiterii a 

menŃionat „03.07.2008”. În zilele următoare salariaŃii SC”C.V.” SRL HUŞI au executat lucrarea 

asupra căreia convenise. 

În ziua de 01.07.2008, la solicitarea reprezentanŃilor SC „C.V.” SRL HUŞI, inculpatul 

C.R.-L. a achitat suma de 3000 lei, reprezentând o parte din contravaloarea lucrării de tâmplărie. 

În ziua următoare inculpatul a primit de la societatea prestatoare două facturi fiscale, prima cu 

nr.158 din 01.07.2007, în valoare de 4930 lei şi a doua, nr.159 din 02.07.2008, în valoare de 3000 

lei.  

În perioada următoare, întrucât inculpatul nu a achitat integral contravaloarea lucrării, 

reprezentanŃii SC „C.V.” SRL Huşi au înaintat la bancă cecul seria BA 308 – 1158899. Pe data de 

09.07.2008, instrumentul de plată a fost refuzat la plată, pe motivul lipsei totale de disponibil, în 

contul SC „E.F.” SRL HUŞI, în favoarea căreia se executase lucrarea. Tot pe data de 09.07.2008 

reprezentanŃii SC „C.V.” SRL Huşi au emis chitanŃa nr. 160 prin care inculpatul C.R.-L. a achitat 

diferenŃa de bani reprezentând contravaloarea lucrării de tâmplărie. 

În drept s-a reŃinut că faptele inculpatului C.R.-L. de a postdata cecul seria BA 308 – 

1158899 şi de a emite acest cec, în favoarea SC „C.V.” SRL Huşi, fără a exista disponibilul 

necesar în contul bancar al SC „E.F.” SRL Huşi, întrunesc elementele constitutive ale 

infracŃiunilor prev. şi ped. de art.84 alin.1 pct.2 şi teza 3 din Lg.59/1934 asupra cecului, modificat 

prin OG 11/19932, aprobată şi modificată prin Lg.83/1994. 

Într-o zi din luna mai 2008, inculpatul C.R.-L. s-a deplasat la magazinul SC „V.V. COM” 

SRL Huşi. Aici a solicitat asociatului administrator al societăŃii, să-i vândă 100 pui în favoarea SC 

„E.F.” SRL Huşi. Tot atunci i-a remis acesteia fila cec seria BA 308 – 1158772, care era doar 

semnată de inculpat şi ştampilată cu ştampila societăŃii cumpărătoare, înŃelegându-se ca în decurs 

de o zi să achite preŃul şi să primească înapoi fila cec. În ziua următoare precum şi în cele 



ulterioare inculpatul nu a respectat această înŃelegere 

La data de 23.07.2008, administratorul societăŃii a completat factura seria VET nr.055 în 

care a consemnat că SC „E.F.” SRL Huşi a achiziŃionat de la SC „V.V. COM” SRL Huşi, 100 pui 

în valoare de 750 lei. Tot atunci, administratorul societăŃii a completat rubricile filei cec primite şi 

a prezentat-o băncii, plata fiind refuzată la data d 28.07.2008 pe motivul lipsei totale de disponibil 

precum şi datorită faptului că trăgătorul, respectiv SC „E.F.” SRL Huşi se afla în interdicŃie 

bancară. 

În luna octombrie 2008, inculpatul C.R.-L. a achitat administratorului acelei societăŃi suma 

de 750 lei, ocazie cu care acesta a emis chitanŃa seria VET nr.560. 

În drept, s-a reŃinut că fapta inculpatului C.R.-L. de a emite în favoarea SC „V.V. COM” 

SRL Huşi, cecul seria BA 308- 1158772, căruia îi lipsea elementul esenŃial cerut de art.1 pct.5 Lg. 

59/1934 (menŃiunea privind locul emiterii), întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii 

prev.şi ped.de art.64 alin.1 pct.3 teza 2 din Lg.59/1934. 

Într-o zi în luna iulie 2008, inculpatul C.R.-L. s-a deplasat la magazinul „Agricultorul”, 

aparŃinând SC „R.” SRL HUŞI. Aici, i-a solicitat gestionarei 20 litri de „hitrofosco”. I-a relatat 

acesteia că nu are bani asupra sa, dar că va lăsa cu titlu de garanŃie o filă cec şi că în ziua 

următoare, îi va achita suma de 340 lei reprezentând preŃul. Având acceptul gestionarei, inculpatul 

C.R.-L.a emis şi a predat acesteia, fila cec BA 308 – 01158887, necompletată, care era doar 

semnată de inculpat şi ştampilată cu ştampila SC „E.F.” SRL Huşi.  

În zilele următoare inculpatul C.R.-L. nu s-a mai prezentat la magazinul SC „R.” SRL 

HUŞI pentru a achita suma datorată, învederând cu ocazia audierilor că a crezut că beneficiarul a 

introdus fila cec la plată. Pe 15.12.2008, inculpatul a achitat suma de 340 lei administratorului SC 

„R.” SRL HUŞI, care a declarat că între cele două societăŃi nu mai există vreun litigiu. Cecul seria 

BA 308 – 01158887 a fost ridicat de lucrătorii de poliŃie de la gestionară şi nu a fost introdus la 

plată. 

În drept, s-a reŃinut că fapta inculpatului C.R.-L. de a emite, în favoarea SC „R.” SRL 

HUŞI, cecul seria BA 308 – 0158887, căruia îi lipsea elementul esenŃial cerut de art. 1 pct.5 din 

Lg.59/1934 (menŃinerea privind dat data şi locul emiterii) întruneşte elementele constitutive ale 

infracŃiunii prev. şi ped. de art.84 alin.1 pct.3 teza 2 din Lg.59/1934. 

La data de 07.07.2008, inculpatul C.R.-L. s-a deplasat la magazinul SC „H.” SA Vaslui, 

unde a solicitat gestionarului vânzarea unor piese auto în favoarea SC „E.F.” SRL Huşi. Cu acesta, 

inculpatul s-a înŃeles să garanteze plata pieselor auto cu o filă cec ce urma a fi introdusă la plată la 

30 zile de la data emiterii facturii.  

La aceeaşi dată s-a emis factura fiscală seria VS nr.1100 din 07.07.2008 în valoare de 

3166,59 lei, inculpatul predând gestionarului fila cec seria BA 308 – 01158883 în valoare de 

3166,59 lei, care nu era completată la rubrica data şi locul emiterii. Inculpatul i-a spus martorului 



că va reveni la magazin pentru a achiziŃiona alte piese urmând să stabilească suma de bani ce 

trebuia plătită de SC „E.F.” SRL Huşi.  

În perioada următoare gestionarul împreună cu administratorul R.A., l-au contactat de mai 

multe ori pe inculpat, care a promis că se va deplasa la magazin pentru a achita contravaloarea 

piesei achiziŃionate. Întrucât inculpatul nu s-a conformat promisiunii făcute, reprezentanŃii SC 

„H.” SA Vaslui au completat fila cec, după care au introdus-o la plată, la data de 13.10.2008 plata 

fiind refuzată datorită lipsei totale de disponibil în contul bancar precum şi datorită faptului că la 

acea dată SC „E.F.” SRL Huşi se afla în interdicŃie bancară. 

În drept, instanŃa a arătat că faptele inculpatului C.R.-L. de a emite, în favoarea SC „H.” 

SA Vaslui, cecul seria BA 308 – 01158883, căruia îi lipseşte elementul esenŃial cerut de art.1 pct.5 

din Lg.59/1934 (menŃiunea privind locul emiterii) şi fără a exista la tras disponibilul necesar, 

întrunesc elementele constitutive ale infracŃiunilor prev. şi ped. de art.84 alin.1 pct.2 şi 3 teza 2 din 

Lg.59/1934. 

DispoziŃiile art. 181 C.pen. prevăd că nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea 

penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conŃinutul ei 

concret, fiind lipsită în mod vădit de importantă, nu prezintă gradul de pericol social al unei 

infracŃiuni. La stabilirea în concret a gradului de pericol social se tine 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. În 

cazul faptelor prevăzute în prezentul articol, procurorul sau instanŃa aplică una din sancŃiunile cu 

caracter administrativ prevăzute de art. 91.  

Ori, modalităŃile şi împrejurările concrete rezultate probator şi expuse anterior - temeinic 

reŃinute de instanŃa de fond şi de apel – se circumscriu elementelor constitutive ale infracŃiunilor 

prevăzute de Legea nr. 59/1934. 

Aspectele invocate de recurent în susŃinerea motivelor nu pot înlătura vinovăŃia 

inculpatului, nici gradul de pericol social al unei infracŃiuni . 

Normele ce reglementează condiŃiile utilizării cecului ca instrument de plată sunt stricte, 

inculpatul cunoscând cu prisosinŃă aceste reglementări (din activitatea sa anterioară reŃinându-se 

că a mai fost cercetat penal pentru infracŃiunea la Legea cecului, aplicându-i-se sancŃiuni 

administrative). 

Atitudinea ulterioară procesuală, ca circumstanŃă invocată, a fost reŃinută de instanŃă 

dându-se eficienŃă şi contradictorialitate tuturor circumstanŃelor reale şi personale. 

Prin prisma tuturor argumentelor expuse constatând neîntemeiate probator motivele 

recurentului, în baza dispoziŃiilor art. 38515 pct. 1 lit. b C.pr.pen. recursul inculpatului a fost 

respins ca nefondat. 



3. Sesizarea instanŃei. Nulitate absolută. Desesizarea instanŃei. Refacerea 

urmăririi penale 

Potrivit art. 197 alin. 2 C.pr.pen., încălcarea dispoziŃiilor relative la sesizarea 
instanŃei este sancŃionată cu nulitatea absolută. 

Această nulitate nu poate fi înlăturată în nici un mod şi implică refacerea actului de 
sesizare întocmit cu încălcarea dispoziŃiilor imperative sus-menŃionate. În 
acelaşi sens sunt şi dispoziŃiile art. 332 alin. 2 C.pr.pen. potrivit cărora 
„instanŃa se desesizează şi restituie cauza procurorului pentru refacerea 
urmăririi penale în cazul nerespectării dispoziŃiilor vizând sesizarea instanŃei”. 

Pentru argumentele expuse pe larg în considerentele hotărârii tribunalului, această 
instanŃă s-a dezinvestit şi a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Iaşi pentru refacerea urmăririi penale şi a actului de sesizare al 
instanŃei. 

Pe timpul cercetării judecătoreşti cât şi a dezbaterilor care au avut loc în şedinŃa 
publică din 16.02.2010, inculpaŃii, apărătorii acestora, celelalte părŃi 
participante în proces, şi nici procurorul, nu au invocat nelegala sesizare a 
instanŃei şi nu au solicitat restituirea cauzei la procuror, conform art. 380 
C.pr.pen. raportat la art. 332 alin. 2 C.pr.pen.. ExcepŃia neregularităŃii actului 
de sesizare a fost ridicată din oficiu de către instanŃa de apel în deliberare, dar 
nu a fost repusă cauza pe rol, conform disp. art. 344 C.pr.pen.. 

În aceste condiŃii participanŃii la proces, atât învinuirea cât şi apărarea, nu au mai 
avut posibilitatea de a-şi exercita efectiv dreptul de a face cereri, de a ridica 
excepŃii, de a pune concluzii asupra fondului şi a oricăror chestiuni de drept. 

Rolul activ al instanŃei de judecată este limitat de contradictorialitate, deoarece 
instanŃa nu poate lua hotărâri din proprie iniŃiativă, fără a cere ca procurorul şi 
părŃile să-şi exprime punctul lor de vedere în chestiunea ce trebuie rezolvată. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 674 din 30 septembrie 2010  

Prin sentinŃa penală nr. 3204/11.07.2006 pronunŃată de Judecătoria Iaşi, în baza art. 11 pct. 

2 lit. „a” raportat la art. 10 lit. „d” C.pr.pen., au fost achitaŃi inculpaŃii O.C.-C. şi B.C.-V. pentru 

săvârşirea infracŃiunilor prev. şi ped. de art. 12 din Legea nr.87/1994, art. 297 C.pen., ambele cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 26 C.pen., raportat la art. 12 din Legea nr. 87/1994 şi art. 10 din 

Legea nr. 87/1994, ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen., art. 290 C.pen., toate cu aplicarea art. 

33 lit. a C.pen. şi, respectiv art. 12 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art. 37 

din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art. 297 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 

C.pen., art. 26 C.pen., raportat la art. 12 din Legea nr. 87/1994 şi art. 10 din Legea nr. 87/1994, 

ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen., art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1991 privind societăŃile 

comerciale, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (prin schimbarea încadrării juridice dată faptelor 

prin actul de sesizare, în baza art. 334 C.pen., pentru ambii inculpaŃi, din infracŃiunea prev. şi ped. 

de art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 în art. 12 din Legea nr. 87/1994 şi din art. 323 C.pen. în art. 

26 C.pen., raportat la art. 12 din Legea nr. 87/1994 şi art. 10 din Legea nr. 87/1994, ambele cu 

aplicarea art. 33 lit. b C.pen.). 

În baza disp. art. 346 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. a fost respinsă cererea formulată de Ministerul 

FinanŃelor Publice - DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi - prin AgenŃia 



NaŃională de Administrare Fiscală privind constituirea de parte civilă. 

În baza disp. art. 346 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., a respins cererea formulată de : S.C. „L.” S.A. 

Iaşi, S.C. „T.” S.A. Iaşi,; S.C. „R.” S.A. Iaşi, S.C. „M.” S.A. Suceava, S.C. „RN.” S.A. Iaşi, S.C. 

„RATP” S.A. Iaşi privind constituirea de parte civilă. 

S-a constatat că Ministerul Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului, prin Regia 

Autonomă Drumuri şi Poduri nu avea calitatea de parte civilă. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut în esenŃă următoarea situaŃie 

de fapt: 

În luna mai 1998, inculpatul O.C.-C. şi numitul B.G. din Ungaria, au dobândit calitatea de 

asociaŃi ai S.C. „D.-S.” S.R.L., cu sediul în localitatea S., Satul C., JudeŃul Bihor, în urma 

cesionării părŃilor sociale, de fostul asociat unic C.I., care s-a retras din societate.  

Ulterior, în luna noiembrie 1999, numitul B.G. s-a retras din S.C. „D.-S.” S.R.L., 

rămânând asociat unic şi administrator, inculpatul O.C.-C., până la data de 04.10.2000, când i-a 

cesionat părŃile sociale numitului C.S., cetăŃean român din Republica „M.”. 

De menŃionat că, după cesionarea părŃilor sociale numitul C.S., s-a ocupat de administrarea 

S.C. „D.-S.” S.R.L. 

Inculpatul B.C.-V. a înfiinŃat S.C. „M.G.” S.R.L., cu sediul în municipiul Iaşi, el fiind unic 

asociat şi administrator. 

Ambele societăŃi comerciale menŃionate, „D.-S.” S.R.L. şi „ M.G.” S.R.L.- au printre alte 

activităŃi în obiectul de activitate şi comerŃul cu produse petroliere, iar în luna aprilie 2000, 

inculpaŃii O.C.-C. şi B.C.-V. s-au înŃeles să colaboreze, în privinŃa comercializării produselor 

petroliere, în special a motorinei, livrate de la rafinării sau de diverşi furnizori. 

Potrivit înŃelegerii intervenite între cei doi inculpaŃi, S.C. „D.-S.” S.R.L. - reprezentată de 

inculpatul O.C.-C., se aproviziona cu produse petroliere de la rafinăriile D., respectiv „R.”, apoi le 

livra S.C. „M.G.” S.R.L. - reprezentată de inculpatul B.C.-V. 

Începând cu luna mai 2000, S.C. „D.” S.A. a livrat, în mai multe rânduri, diferite cantităŃi 

de combustibili (motorină, benzină şi CLU) S.C. „D.-S.” S.R.L., iar aceasta le-a distribuit la 

diferiŃi beneficiari, principalul fiind S.C. „M.G.” S.R.L.  

La data de 16.11.2001, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu că în unele 

documente contabile (facturi fiscale şi avize de însoŃire a mărfurilor) ale S.C. „D.-S.” S.R.L. 

existau unele neconcordanŃe referitoare la datele înscrise în formulare, fapt ce a trezit suspiciuni cu 

privire la realitatea lor.  

Au efectuat acte premergătoare şi au constatat că în perioada mai - decembrie 2000 - 

inculpaŃii O.C.-C. şi B.C.-V., au întocmit documente de aprovizionare şi însoŃire a mărfurilor, cu 

date nereale, urmărind eludarea reglementărilor fiscale. 

Pentru stabilirea exactă a activităŃilor de aprovizionare şi comercializare a produselor 



petroliere de către societăŃile comerciale „D.-S.” S.R.L. şi „M.G.” S.R.L., în cauză s-a dispus 

efectuarea unei expertize contabile. 

Au fost desemnaŃi experŃii contabili G.R.-A. şi I.I., pentru a întocmi raportul de expertiză 

contabilă, apoi trei suplimente de raport, încercând să răspundă la obiecŃiunile ridicate de 

inculpaŃii O.C.-C. şi B.C.-V.. 

Din raportul de expertiză contabilă menŃionat mai sus şi din suplimentele acestuia, a rezultat 

că în cursul anului 2000, Rafinăria D. S.A. a livrat S.C. „D.-S.” S.R.L. S., cantitatea totală de 

1.822.540 kg. produse petroliere, astfel : 474.040 kg. motorină „PLUS”, 1.167.560 kg. Motorină 

„PLUS ti.”, 180.940 kg. CLU, în valoare totală de 5.236.587.688 lei, din care TVA 836.093.833 

lei.  

Întreaga cantitate de motorină, livrată de către Rafinăria D. S.C. „D.-S.” S.R.L. S., era 

subvenŃionată de stat, având ca destinaŃie lucrările agricole, deci, nu purta taxa de drum MTR, aşa 

cum a rezultat din nota de negociere nr. 442/1.07.1996, potrivit căreia preŃul de livrare era fixat în 

conformitate cu O.G. nr. 5/1993, H.G. nr. 206/1993, H.G. nr. 45/1994, precum şi O.U.G. nr. 

1/1993.  

Deşi, această menŃiune era înscrisă pe fiecare factură de livrare a motorinei, de către 

Rafinăria D. S.A., inculpaŃii O.C.-C. şi B.C.-V., au ignorat prevederile legale menŃionate mai sus 

şi au întocmit documente de livrare (facturi fiscale şi avize de însoŃire a mărfurilor) în care au 

consemnat preŃuri cuprinzând şi taxa de drum.  

Astfel, ei au reuşit să vândă cantităŃi mari de motorină la preŃul de livrare sau cu adausuri 

mici.  

De menŃionat că, inculpatul O.C.-C. nu a înregistrat în evidenŃele S.C. „D.-S.” S.R.L. S. 

documentele de achiziŃie a produselor petroliere, în cursul anului 2000 şi nici nu a depus bilanŃul 

contabil,la organele financiare la sfârşitul acestui an.  

Din acest motiv, s-a procedat la reconstituirea evidenŃei contabile prin verificări încrucişate 

între evidenŃa Rafinăriei D. şi a beneficiarilor produselor petroliere furnizate de către S.C. „D.-S.” 

S.R.L. 

Pe baza documentelor financiare contabile descoperite în timpul cercetărilor, s-a stabilit de 

către experŃii contabili că, pentru comercializarea produselor petroliere, în perioada mai - 

decembrie 2000 (2.629.530 kg., în valoare de 26.000.899.846 lei, din care: 2.613.730 kg. 

motorină, în valoare de 25.764.236.386 lei şi 15.800 kg. benzină, în valoare de 236.663.460 lei) 

S.C. „D.-S.” S.R.L., trebuia să achite la bugetul de stat suma de 10.468.172.824 lei, reprezentând 

taxa de drum 6.071.918.279 lei, T.V.A- 3.394.141.756 lei, accize 1.002.112.789 lei. 

Din probele administrate în cauză, a rezultat că inculpaŃii O.C.-C. şi B.C.-V. s-au 

aprovizionat cu combustibil tip CLU, în cursul lunii mai, de la Rafinăria D. S.A., apoi l-au 

revândut ca fiind motorină.  



Potrivit adresei nr. 4598/23.09.2002, emisă de S.C.”R.”S.A. D., a rezultat că în perioada 

09.05.2000 - 16.06.2000, S.C. „D.-S.” S.R.L. a achiziŃionat cantitatea totală de 180.940 kg. CLU 

tip 1 pe care a livrat-o S.C. „M.G.” S.R.L., iar aceasta a distribuit-o următorilor beneficiari: S.C. 

„M.” S.A. SUCEAVA, R.A.T.C. Iaşi, „RN.” S.A. Iaşi, „Lucrări drumuri şi poduri”, S.C. „L.” S.A. 

Iaşi, ca fiind motorină.  

De menŃionat că, în fapt, combustibilul CLU tip 1, livrat celor şapte unităŃi comerciale sus-

numite, a fost transportat direct, de la rafinărie la beneficiari, nu a fost depozitat în rezervoarele S.C. 

„D.-S.” S.R.L. sau S.C. „M.G.” S.R.L. 

Acest lucru a rezultat din declaraŃiile conducătorilor auto care au condus cisternele folosite 

de inculpaŃii O.C.-C. şi B.C.-V., martori în cauză, aceştia arătând în declaraŃiile lor că inculpaŃii 

O.C.-C. şi B.C.-V., erau împreună la Rafinăria D., că întocmeau documente de achiziŃionare, 

respectiv livrare pentru S.C. „D.-S.” S.R.L. şi S.C. „M.G.” S.R.L., deşi combustibilul tip CLU era 

transportat direct de la rafinărie la consumatori, cărora li se prezenta ca fiind motorină. 

În timpul cercetărilor s-a stabilit că inculpatul B.C.-V. a virat, din contul S.C. „M.G.” 

S.R.L., în contul S.C. „R.” S.R.L. Bucureşti, în perioada 08 -18.11.2001, suma de 2.200.000.000 

lei. 

Cu privire la această sumă, inculpatul B.C.-V. a declarat că, la începutul lunii noiembrie 

2001, a fost contactat, telefonic, de către o persoană necunoscută care s-a prezentat ca fiind 

„Cristi” şi l-a întrebat dacă poate sa-i livreze motorină. 

Inculpatul a susŃinut că i-a răspuns afirmativ şi i-a cerut acelui „Cristi” sa-i plătească, 

anticipat, motorina dorită. în acest scop, „Cristi” a virat în contul S.C. „M.G.” S.R.L. suma de 

1.000.000.000 lei, însă, la scurt timp, s-a răzgândit şi i-a cerut inculpatului sa-i restituie suma pe 

motiv că a găsit motorină la un preŃ mai mic.  

Inculpatul a acceptat, i-a virat suma de 1.000.000.000 lei în contul S.C. „R.” S.R.L. apoi,i-

a plătit în avans 1.200.000.000 lei, solicitând motorină mai ieftină de la furnizorul care practica 

preŃuri mai mici. 

Ulterior, „Cristi” i-ar fi restitui banii, cu excepŃia sumei de 270.000.000 lei, rămasă în 

contul S.C. „R.” S.R.L. Bucureşti. 

Versiunea prezentată de către inculpatul B.C.-V. s-a dovedit a fi nereală, verificările 

organelor de poliŃie ajungând la concluzia că S.C. „R.” S.R.L. Bucureşti este o firmă fantomă, nu a 

funcŃionat niciodată la adresa indicată de inculpat, iar derularea şi motivaŃiile sumelor vizate, nu 

sunt verosimile.  

În concluzie, inculpatul B.C.-V. a plătit banii S.C. „M.G.” S.R.L. în alte scopuri decât cele 

ale acestei societăŃi comerciale. 

AudiaŃi fiind, în cursul urmăririi penale, inculpaŃii O.C.-C. şi B.C.-V., nu au recunoscut 

săvârşirea infracŃiunilor pentru care sunt cercetaŃi.  



Ei au susŃinut că au revândut motorina achiziŃionată fără taxă MTR, respectându-i 

destinaŃia, că nu au vândut combustibil tip CLU ca fiind motorină, că nu s-au sustras de la plata 

taxelor şi impozitelor către stat, prin neînregistrarea documentelor financiare contabile. Apărările 

lor au fost infirmate, însă, de probele administrate în cauză.  

Aşa cum s-a arătat mai sus,experŃii contabili au întocmit situaŃia livrărilor de produse 

petroliere către S.C. „R.” S.A. D. către S.C. „D.-S.” S.R.L. S., pe baza documentelor contabile 

existente, din care a rezultat, cu prisosinŃă, circuitul cantităŃilor de motorină tară MTR, de la 

Rafinărie, la S.C. „D.-S.” S.R.L.. 

Aceleaşi cantităŃi, în aceleaşi zile, ori în zilele următoare, sunt livrate cu acelaşi regim (fără 

taxă MTR) la S.C. „M.G.” S.R.L. - iar de la această societate comercială, mai departe, la 

beneficiari, însă,cu taxă MTR, cu aceleaşi mijloace de transport,fără descărcări şi reîncărcări. 

Referitor la cesionarea părŃilor sociale de la S.C. „D.-S.” S.R.L. S. Oradea, la data de 04.10.2002, 

de inculpatul O.C.-C. numitului C.S., s-a stabilit că persoana căreia inculpatul i-a cesionat părŃile 

sociale, nu a putut fi identificată.  

C.S. a declarat că el nu l-a cunoscut pe inculpatul O.C.-C., nu a preluat bunurile şi 

documentele S.C. „D.-S.” S.R.L., nu a semnat nici un act la notariat sau în alte împrejurări, în 

legătură cu această societate comercială, nu cunoaşte nimic despre activitatea infracŃională 

desfăşurată de către O.C.-C.. 

Aşadar, nu poate fi reŃinută apărarea inculpatului O.C.-C. cu privire la răspunderea 

administratorului sau a persoanei care reprezintă o societate comercială ce desfăşoară activităŃi 

economice şi trebuie să Ńină evidenŃa contabilă şi să depună bilanŃ la sfârşitul fiecărui an 

calendaristic. Infirmându-se susŃinerile inculpatului O.C.-C.,din probele administrate în cauză, a 

rezultat că el a cesionat părŃile sociale pentru a nu putea fi tras la răspundere penală,dându-şi seama 

că exista riscul descoperirii faptelor penale pe care le-a săvârşit.  

Aşa cum s-a arătat mai sus, el a continuat, în fapt,activitatea pe care o desfăşura S.C. „D.-

S.” S.R.L. - şi după data de 04.10.2002 - când a fost întocmit actul adiŃional prin care cesiona 

părŃile sociale lui C.S.. Materialul de urmărire penală a dovedit faptul că O.C.-C. şi B.C.-V. au 

desfăşurat activităŃi infracŃionale în baza unei înŃelegeri prealabile, asocierea lor în vederea 

săvârşirii de infracŃiuni constituind infracŃiunea prev. de art. 323 C.pen.. 

Fapta inculpatului O.C.-C. de a nu înregistra, în evidenŃele contabile ale S.C. „D.-S.” 

S.R.L.,facturile fiscale de comercializare a produselor petroliere, întruneşte elementele constitutive 

ale infracŃiunii prev. de art. 11 din Legea nr. 87/1994, modificată prin Legea nr. 161/2003. 

Totodată, în sarcina lui, se retine infracŃiunea de înşelăciune cu privire la calitatea 

mărfurilor, prev. şi ped. de art. 297 C.pen., constând în desfacerea unor cantităŃi de combustibil tip 

CLU ca fiind motorină.  

Această faptă a fost săvârşită împreună cu inculpatul B.C.-V.. 



Inculpatul O.C.-C. se face vinovat şi de săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată, constând în consemnarea de date în fals în avizul de însoŃire a mărfii, seria BH 

AAA nr. 3391761 din data de 12.10.2000, în baza căruia S.C. „D.-S.” S.R.L. a expediat cantitatea 

de 24.600 kg. Motorină S.C. „V.” S.R.L. Oradea. 

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinŃifică nr. 227/03.12.2001 întocmit de către 

Biroul Criminalistic din cadrul PoliŃiei Municipiului Iaşi, a rezultat că inculpatul O.C.-C. a 

completat formularul tipizat al avizului cu număr menŃionat la rubrica „produse”, inculpatul O.C.-

C. a consemnat motorină deşi, în realitate, era combustibil tip CLU, motiv pentru care 

administratorul S.C. „V.” S.R.L. Oradea - L.F., a refuzat primirea şi plata mărfii. Toate cele patru 

infracŃiuni săvârşite de către inculpatul O.C.-C., sunt în concurs real,deci, în cauză, se aplică 

prevederile art. 33 lit. a C.pen.. InfracŃiunile prevăzute de art. 297 şi art. 11 lit. c din Legea nr. 

87/1994 se aplică şi prevederile art. 41 alin. 2 C.pen., ele fiind comise în formă continuată. 

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, inculpaŃii au fost audiaŃi, conf. disp. art. 69-74 

C.pr.pen., declarând următoarele: 

- B.C.-V. nu recunoaşte săvârşirea infracŃiunilor reŃinute în sarcina sa, pe inculpatul O.C.-C. 

l-a cunoscut în timpul studiilor universitare şi au început să aibă relaŃii de afaceri, B.C.-V. căuta să 

cumpere motorină şi benzină, iar O.C.-C. spunându-i că poate sa-i vândă astfel de produse.  

- O.C.-C. îi trimetea maşina încărcată şi factura aparentă, iar B.C.-V. factura marfa primită 

către beneficiari, iar dacă aceşti beneficiari erau din Iaşi, se deplasa personal cu facturile.  

Din alte oraşe, le expedia prin fax că a comercializat foarte multe produse petroliere în 

cantităŃi mari şi dacă le primea scutite de taxă de drum, în această modalitate le vindea mai 

departe.  

În luna septembrie 2000 a avut loc un control desfăşurat de Garda Financiară şi a luat toate 

actele firmei, s-a deplasat cu un taxi şi a uitat toate aceste documente contabile în autoturism. 

În urma numeroaselor demersuri pentru a le depista aceste documente, n-au fost 

recuperate, anunŃând DirecŃia de FinanŃe şi Monitorul Oficial, niciodată n-a vândut CLU, ca fiind 

motorină. 

- O.C.-C. n-a recunoscut săvârşirea infracŃiunilor reŃinute în sarcina sa, n-a achiziŃionat 

produse petroliere destinate agriculturii, pe facturile doveditoare ale ridicării produselor petroliere 

de la Rafinăria D. nu scria că sunt scutite de taxa de drum, ci erau precizate alte articole de lege ce 

se refereau la preŃurile maximale, tot ceea ce a cumpărat ca fiind scutit de taxă de drum, cesionarea 

către C.S. s-a făcut în condiŃii legale, s-au prezentat la Notariat unde i-au predat contabilitatea cu 

activul şi pasivul, i-a predat toate actele societăŃii, apoi s-au făcut demersuri la Camera de ComerŃ 

Oradea.  

Completa comandă către Rafinăria D., în care preciza produsul şi cantitatea pe care dorea 

s-o achiziŃioneze, comanda ce se aproba în funcŃie de disponibilităŃi. în baza cererii, completa 



delegaŃii individuale pe maşini în care preciza cantitatea, produsul, data, persoana îndreptăŃită să 

ridice marfa, delegaŃie cu care şoferul avea acces în rafinărie. 

InculpaŃii B.C.-V. şi O.C.-C., au solicitat probele cu acte, martori şi expertiză contabilă, 

admise de instanŃă. 

Examinând actele si lucrările dosarului, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 

S-a reŃinut în actul de sesizare că cei doi inculpaŃi au achiziŃionat produse petroliere de la 

Rafinăria D. care erau subvenŃionate de Stat, având ca destinaŃie lucrările agricole şi, deci, neavând 

taxa MTR, produsele petroliere pe care le-au valorificat şi în documentele de livrare era inclusă şi 

taxa de drum.  

În evidenŃele contabile ale S.C. „D.-S.” S.R.L. S. nu au fost înregistrate documentele de 

achiziŃie a produselor petroliere în cursul anului 2000 şi nici n-a depus bilanŃul contabil la 

organele financiare la sfârşitul anului. 

Pentru demonstrarea acestei situaŃii s-a dispus efectuarea unei expertize judiciare contabile, 

singura în măsură să evidenŃieze situaŃia de fapt. 

Astfel, potrivit jurnalului de cumpărări şi recepŃii în perioada 01 - 31.05.2000, întocmite pe 

baza evidenŃei computerizate, a rezultat că în această lună, S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi a achiziŃionat 

de la S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea cantitatea de 195.330 kg. motorină, în valoare totală de 

1.662.990.994 lei, din care TVA 200.950.256 lei şi taxa de drum 404.306.069 lei. 

Potrivit jurnalului de vânzări pe luna mai 2000, „S.C. „M.G.” S.R.L. a efectuat livrări de 

motorină cu taxa de drum inclusă, către 14 beneficiari.  

Valoarea totală facturată în luna mai 2000, reprezintă 1.697.089.718 lei, din care, taxa de 

drum 404.305.823 lei, iar TVA 206.410.871 lei. 

ExperŃii contabili menŃionează că în luna mai S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea, nu apare cu 

achiziŃii de motorină + 5 de la Rafinăria D. (existând şi probabilitatea altui furnizor) şi ca pentru 

această lună nu există evidenŃă contabilă şi documente justificative la ambele societăŃi. 

Pentru perioada iunie - august 2000, nu exista evidenŃă contabilă şi nici documente de 

livrare la cele două societăŃi comerciale. 

În lunile septembrie-octombrie 2000 S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a livrat către S.C. „M.G.” 

S.R.L.Iaşi, cantitatea de 2.613.710 kg. motorină, în valoare totală de 26.642.865.016 lei cu taxa de 

drum, care reprezintă 6.018.198.279 lei. In această perioadă, au fost emise 74 facturi în care a fost 

evidenŃiată distinct taxa de drum şi care se găseşte în valoarea totală a facturii. 

Pentru lunile noiembrie şi decembrie 2000, nu sunt livrări de motorină efectuate de S.C. 

„D.-S.” S.R.L. Oradea către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi.  

Din cele expuse mai sus, a rezultat că pentru lunile septembrie-octombrie 2000 au fost 

efectuate livrări de motorină cu taxa de drum inclusă în valoarea facturii. 

Din jurnalele de vânzări pe septembrie şi octombrie 2000,ale S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, 



pentru care exista şi documentele de livrare, a rezultat că motorina s-a valorificat ulterior cu 

includerea taxei de drum.  

Astfel, în perioada septembrie-octombrie 2000 s-a valorificat la diverşi beneficiari 

motorină achiziŃionată de la S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea şi alŃi furnizori, în valoare de 

31.332.343.114 lei,din care taxa de drum inclusă în valoarea facturilor, reprezintă 6.819.133.162 

lei. 

A rezultat că pentru lunile mai, septembrie şi octombrie 2000, S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi a 

achiziŃionat de la S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea, motorină cu taxa de drum şi care a fost valorificată, 

ulterior,către diverşi beneficiari cu taxa de drum inclusă în factură. 

Pentru perioada iunie-august 2000, nu există evidenŃa contabilă la cele două societăŃi şi 

nici documente de livrare de la S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi. 

S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a achiziŃionat de la Rafinăria D., în perioada 21.04.2000 - 

19.06.2000, cantitatea de 180.940 kg combustibil CLU tip 1 în valoare totală de 1.366.904.330 lei, 

din care 218.245.162 lei TVA. şi a achiziŃionat în aprilie cantitatea de 44.140 kg CLU (două 

facturi) şi în iunie 17.200 kg (factura nr.1414896/19.06.2000), iar livrările de motorină către S.C. 

„M.G.” S.R.L. Iaşi, sunt toate în luna mai 2000. 

Deoarece nu exista evidenŃa contabilă şi nici documentele de livrare nu se poate stabili 

dacă combustibilul CLU tip 1 achiziŃionat de S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a fost livrat către S.C. 

„M.G.” S.R.L. Iaşi, sau la alŃi beneficiari. 

Din dosarul de cercetare penală şi evidenŃă computerizată, a rezultat că S.C. „M.G.” S.R.L. 

Iaşi a efectuat livrări de motorină, comisiile de recepŃie de la beneficiari, întocmind note de 

recepŃie şi constatare de diferenŃe pentru produsul motorină (R.A.T.C. Iaşi, Sc „E.” Iaşi, SC „T.” 

SA Iaşi, L.D.P. Iaşi etc.). 

OperaŃiunile de încasări şi plăŃi cu S.C. „R.” S.R.L. s-au desfăşurat în perioada 08-

20.11.2001, când societatea nu era radiată şi figura la adresa din str. N.F. nr. 32, Bl. 16, ap. 9, 

Bucureşti. 

Prin decontare bancară (TELEX) s-a încasat de către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi suma de 

1.930.000.000 lei de la S.C. „R.” S.R.L. Bucureşti, respectiv OP 23/08.11.2001, în sumă de 

1.000.000.000 lei şi OP 44/20.11.2001 în sumă de 930.000.000 lei, decontate prin B.C.R. - 

Sucursala GriviŃa şi B.C.R. Iaşi, reprezentând c/v marfa. 

În perioada 08-18.11.2001, au fost înregistrate în Registrul de casă 11 chitanŃe a câte 200 

milioane zilnic, prin care S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi achita S.C. „R.” S.R.L. Bucureşti suma de 

2.200.000.000 lei. ChitanŃele prin care s-a achitat suma de 2.200.000.000 lei aveau seria BALN 

6341785-6341795 şi conŃineau menŃiuni cu privire la primirea de la S.C. „M.G.” S.R.L., a sumei 

de 200.000.000 lei, reprezentând retur avans marfă. 

Totodată, în perioada 08-18.11.2001, au fost înregistrate în coloana „încasări” a Registrului 



de casă, câte 200 milioane zilnic, prin care B.C.-V. a creditat societatea. 

Atât plăŃile, cât şi încasările sunt evidenŃiate în contabilitatea firmei „M.G.” S.R.L. în fişa 

analitică, partener S.C. „R.” S.R.L., la 31.10.2002, rămânând un sold debitor de 270.000.000 lei. 

PlăŃile către S.C. „R.” S.R.L., pentru suma de 2.200.000.000 lei, cât şi încasările de la 

asociat prin care s-a creditat S.C. „M.G.” S.R.L. sunt operate în registrul de casă pentru perioada 

08 - 18.11.2001. 

În legătură cu sumele decontate prin bancă, cât şi cele achitate prin casierie, din declaraŃia 

inculpatului B.C.-V., a rezultat că acestea reprezintă avansuri primite pentru livrări de motorină şi 

restituite ulterior deoarece clientul a găsit alt furnizor care practica preŃuri mai mici.  

Totodată, B.C.-V. a plătit avans în contul S.C. „R.” S.R.L. Bucureşti suma de 

1.200.000.000 lei, solicitând motorină mai ieftină de la furnizorul care practica preŃuri mai mici. 

Ulterior, a primit avansurile, mai puŃin suma de 270.000.000 lei, rămasă în contul S.C. 

„R.” S.R.L. Bucureşti pentru achiziŃia unui autoturism (declaraŃie inculpat). Faptul că suma de 

1.930.000.000 lei s-a decontat prin B.C.R. -Sucursala GriviŃa şi B.C.R. Iaşi, conduce la concluzia 

că S.C. „R.” S.R.L. Bucureşti a existat şi funcŃionat legal. 

Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrări ulterioare de bunuri, executări de lucrări 

şi prestări servicii este prevăzută atât de Legea ContabilităŃii nr. 82/1991 cu modificările 

ulterioare, cât şi prin Regulamentul de aplicare a legii aprobat prin H.G. nr. 704/1993. 

Pentru evidenta avansurilor acordate furnizorilor se utilizează contul 409 „furnizori-

debitori”, în debitul contului,înregistrându-se valoarea avansurilor achitate în contul unor livrări 

ulterioare de bunuri, prestări de servicii şi executări de lucrări. 

Din verificarea datelor din evidenŃa computerizată a S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, respectiv Fişa 

analitică partener S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea, a rezultat următoarele concluzii: 

A) Din cele 100 de facturi, având plaja de numere de la BHACA 997351-997450, 

achiziŃionate de S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea de la D.G.F.P.J. Bihor apar înregistrate în fişa 

analitică computerizată 40 de facturi. 

De asemenea, din cele 200 de facturi, având seria BHACA, apar înregistrate în evidenŃa 

computerizată la S.C. „M.G.” S.R.L., 78 de facturi. 

B) În legătură cu chitanŃele fiscale, menŃionăm următoarele : 

- din cele 100 de chitanŃe fiscale cu seria BHALA 4517401-4517500, achiziŃionate de S.C. 

„D.-S.” S.R.L. Oradea, se regăsesc în evidenŃa computerizată a S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi 37 chitanŃe 

fiscale; 

- din cele 200 de chitanŃe fiscale cu seria BHALB 408551-408750, achiziŃionate de S.C. 

„D.-S.” S.R.L. Oradea de la DGFPJ Bihor, se regăsesc în evidenŃa computerizată 109 chitanŃe. 

 În evidenŃa computerizată, respectiv fişa analitică a partenerului S.C. „D.-S.” S.R.L. 

Oradea, este înregistrată şi chitanŃa nr. 4921762/01.11.2000 pentru suma de 30.000.000 lei, care 



nu se regăseşte în seriile chitanŃelor de S.C. „D.-S.” S.R.L.. 

De asemenea, în legătură cu chitanŃele emise din cele 146 de chitanŃe, 121 sunt emise 

pentru suma de 30.000.000 lei fiecare, având drept scop încadrarea în plafonul de plăŃi între 

persoanele juridice, prevăzut de O.G. nr. 15/1996. 

Facturile privind livrările de produse petroliere pe lunile septembrie şi octombrie 2000 de 

către S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, sunt evidenŃiate la S.C. „M.G.” 

S.R.L. Iaşi. 

În lunile septembrie şi octombrie 2000 au fost identificate 75 de facturi din cele 200 

achiziŃionate. 

Cu adresa nr. 3520/25.03.2004, SNP „PETROM” S.A. Bucureşti - Sucursala PECO Iaşi, 

comunica preŃurile de vânzare practicate la motorină + 5 în perioada aprilie-octombrie 2000, 

precum şi taxa de drum aferentă şi a rezultat că sumele facturate şi încasate de S.C. „D.-S.” S.R.L. 

Oradea de la S.C. „M.G.S.R.L. Iaşi pentru motorina + 5 în lunile mai, septembrie şi octombrie 

2000, sunt cele practicate pentru motorina + 5 cu taxă de drum. 

PreŃurile sunt apropiate de cele practicate de SNP „PETROM” - Sucursala PECO Iaşi, 

comunicate cu adresa nr. 3520/25.03.2004. 

Prin adresa nr. 601/01.03.2004, DGFPJ Bihor a transmis instanŃei de judecată, următoarele 

documente, în xerocopie, care au fost depuse de S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea în cadrul perioadelor 

de raportare, respectiv : 

- balanŃa de verificare la 30.06.1999; 

- raportare contabilă la 30.06.1999; 

- raport de gestiune la 30.06.1999; 

- bilanŃul contabil încheiat la 31.12.1999 însoŃit de anexe şi balanŃa de verificare; 

- situaŃia principalilor indicatori întocmită la 30.06.2000, împreună cu anexele şi balanŃa de 

verificare; 

- deconturile de TVA întocmite şi depuse la DGFPJ Bihor pentru lunile ianuarie, februarie, 

martie, aprilie, iunie, iulie şi august 2000. 

 La 31.12.1999, societatea realizează o pierdere totală de 1.057.991 mii lei, iar la 

30.06.2000, o pierdere de 18.709 mii lei şi, ca urmare : 

- nu exista evidenŃa şi documente contabile pentru perioada până la 31.10.2000, acestea 

după cum a rezultat din documentele existente la dosarul instanŃei, fiind predate noului 

administrator C.S.; 

- fostul administrator O.C.-C. a depus la DGFPJ Bihor, următoarele raporturi: 

- bilanŃul contabil încheiat la 31.12.1999, împreună cu balanŃa de verificare întocmită 

pentru 31.12.1999; 

- situaŃia principalilor indicatori la 30.06.2000, împreună cu balanŃa de verificare, 



întocmită pentru aceeaşi perioadă; 

- deconturile de TVA pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, iunie, iulie şi august 

2000. În perioada aprilie-octombrie 2000 au fost emise de Rafinăria D. către S.C. „D.-S.” S.R.L. 

Oradea un număr de 88 facturi pentru o valoare de 5.236.587.688 lei, din care TVA 836.093.833 

lei şi accize 1.002.103.887 lei. Prin raportul de expertiză contabilă întocmit la data de 19.02.2003, 

experŃii contabili G.A.-R. şi I.I., au avut în vedere următoarele cantităŃi de produse petroliere, 

considerate ca livrate de la Rafinăria D. în anul 2000 către S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea şi 

comunicate cu adresa nr.4598/23.09.2002,existentă la dosarul instanŃei: 

-474040 kg. motorină + 5 ; 

-180940 kg. combustibil CLU; 

-1167560 kg. motorină + 5 ti.. 

TOTAL - 1822540 kg. produse petroliere în valoare de = 523.658.688 lei. 

Deşi, valoric livrările corespund (5.236.587.688 lei), experŃii contabili au constatat că 

pentru cantitatea de 1.167.560 kg. motorină + 5 t.i., nu există facturi emise pentru S.C. „D.-S.” 

S.R.L. Oradea, de către Rafinăria D.. MenŃionăm că facturile emise de Rafinăria D. privind 

livrările de motorină + 5 au anexate note de greutate, declaraŃii de conformitate, delegaŃii pentru 

ridicare de mărfuri, cele privind motorina + 5 t. i. neprezentând astfel de documente. În luna 

aprilie 2000, nu au avut loc livrări de motorină de la Rafinăria D. către S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea 

şi nici de la S.C. „D.-S.” S.R.L. către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi. 

În luna mai 2000, apare livrată către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi de către S.C. „D.-S.” S.R.L. 

Oradea, cantitatea de 195.330 kg. motorină în valoare de 1.662.990.994 lei, deşi S.C. „D.-S.” 

S.R.L. Oradea nu a achiziŃionat motorina de la Rafinăria D.. Cantitatea livrată a fost stabilită pe 

baza „situaŃiei recepŃiilor în perioada 01.05 -31.05.2000 la S.C. „M.G. S.R.L. Iaşi şi jurnalul de 

cumpărări pe luna mai, existente la raportul de expertiză G. şi I.  

Pentru această lună nu există evidenŃa contabilă şi documente justificative la ambele firme, 

expertul contabil apreciind că livrarea se putea face având în vedere şi o altă sursă de 

aprovizionare a S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea. 

În perioada iunie-august 2000, S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a achiziŃionat de la Rafinăria D. 

cantitatea de 322.000 kg. motorină + 5 fără taxe de drum, în valoare de 2.463.936.627 lei dar, ca 

urmare a lipsei evidenŃei contabile la cele două societăŃi, expertul contabil nu poate stabili către 

cine s-a comercializat şi dacă a fost facturată şi taxa de drum. 

În luna septembrie 2000, deşi nu s-a achiziŃionat motorină + 5 fără taxă de drum de la 

Rafinăria D., a fost comercializată către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, cantitatea de 983.440 kg. 

motorină + 5 cu taxa în valoare totală de 9.547.261.753 lei, din care MTR 2.017.614.841 lei. 

Datorită lipsei evidenŃei contabile şi a documentelor justificative la S.C. „D.-S.” S.R.L. 

Oradea, cantităŃile livrate s-au stabilit pe baza facturilor existente, atât la dosarul de cercetare 



penală, cât şi în evidenŃa S.C. „M.G.” S.R.L., însă nu pot fi stabilite cantităŃile achiziŃionate de 

S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea şi dacă motorina a fost achiziŃionată cu taxe de drum incluse sau nu. 

Din facturile existente la dosarul de cercetare penală cât şi din evidenŃa S.C. „M.G.” S.R.L. 

Iaşi, a rezultat că motorina a fost facturată cu taxa MTR în sumă de 2.017.614.841 lei. 

În perioada 05-06.10.2000, S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a achiziŃionat de la Rafinăria D. 

cantitatea de 152.040 kg. motorină + 5 fără taxă de drum (anexa 6) în valoare de 1.352.240.624 lei 

pe care a livrat-o către S.C. „M.” S.R.L. Iaşi pentru valoarea totală de 1.548.545.682 lei, din care 

taxa de drum inclusă în facturi reprezintă 355.866.040 lei. 

În legătură cu preŃurile practicate de S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea, pentru cantitatea de 

152.040 kg., preŃurile de livrare au fost inferioare celor de achiziŃie de la Rafinăria D.. 

Tot în luna octombrie 2000, este livrată de către S.C. „D.-S.S.R.L. Oradea către S.C. 

„M.G.” S.R.L. Iaşi cantitatea de 1.478.230 kg. motorină + 5 cu taxă de drum, deşi această cantitate 

nu este facturată de Rafinăria D..  

Taxa de drum facturată reprezintă 3.644.717.398 lei. 

În lipsa evidenŃei contabile şi a documentelor de achiziŃie la S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea s-a 

putut stabili dacă aceasta a fost achiziŃionată cu taxă sau fără taxă de drum. 

Având în vedere lipsa totală a evidenŃei contabile şi a documentelor justificative la S.C. 

„D.-S. S.R.L. Oradea şi până la 31.08.2000 la S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, expertiza contabilă 

stabileşte, pe bază de documente, că în perioada aprilie - octombrie 2000 S.C. „D.-S.” S.R.L. 

Oradea a achiziŃionat de la Rafinăria D. cantitatea de 474.040 kg. motorină + 5 fără taxă de drum, 

în valoare totală de 3.816.177.251 lei, din care a comercializat cu TMT către S.C. „M.G.” S.R.L. 

Iaşi cantitatea de 152.040 kg. în valoare totală de 1.548.545.682 lei, din care taxa de drum 

facturată reprezintă 355.866.040 lei. 

Cantitatea de 152.040 kg. motorină + 5 achiziŃionată fără taxă de drum a fost facturată către 

S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi în zilele de 5 - 6 octombrie 2000. 

Ca urmare a valorificării cantităŃii de motorină + 5 către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi sub preŃul 

de achiziŃie de la Rafinăria D., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 17/2000, art. 13 şi H.G. 

nr. 401/2000 pct. 10.10 privind T.V.A, S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea datorează bugetului de stat şi 

diferenŃa de TVA în sumă de 25.476.200 lei. 

În condiŃiile în care nu s-a primit de la Rafinăria D. decât cantitatea de 474.040 kg. 

motorină +5, livrările către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi pot fi explicate şi prin existenŃa unor alŃi 

furnizori de la care s-a aprovizionat S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea, însă în lipsa documentelor de 

achiziŃie, nu se poate stabili dacă acestea au avut inclusă sau nu taxa de drum.  

ExperŃii contabili constată că livrările de motorină de la S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea către 

S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, depăşesc cantităŃile de motorină achiziŃionate de la Rafinăria D., ceea ce 

conduce la concluzia că au existat şi alŃi furnizori pentru S.C. „D.-S.” S.R.L. 



S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a achiziŃionat în perioada iunie-octombrie 2000 de la Rafinăria 

D. cantitatea totală de 474.040 kg. motorină +5 cu o valoare totală de 3.816.177.251 lei din care 

T.V.A 609.305.678 lei şi accize 1.002.103.887 lei. 

Livrările de motorină în perioada mai-octombrie 2000 către S.C. „M.” S.R.L. Iaşi au 

reprezentat 2.809.040 kg. în valoare de 28.305.856.010 lei din care T.V.A. 3.493.964.273 lei şi 

taxa de drum 6.422.504.348 lei. 

ExperŃii contabili constată că livrările de motorină de la S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea către 

S.C. „M.G.” Iaşi, depăşesc cantităŃile de motorină achiziŃionate de la Rafinăria D., ceea ce 

conduce la concluzia că au existat şi alŃi furnizori pentru S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea. 

În lipsa evidenŃei contabile şi a documentelor de achiziŃie, experŃii contabili nu pot stabili 

dacă motorina achiziŃionată de S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea de la alŃi furnizori a fost achiziŃionată 

cu taxa de drum inclusă în preŃ sau tară taxa de drum. 

Din analiza comparativă a achiziŃiilor de motorină de la Rafinăria D. în cantitate de 

474.040 kg. (anexa 5) şi livr ările către S.C. „M.G.” S.R.L.,a rezultat următoarele: 

a) în perioada iunie-august 2000 s-a achiziŃionat de la Rafinăria D. cantitatea de 322.000 

kg. motorină +5 fără taxă de drum, însă în lipsa evidenŃei contabile nu se poate stabili către cine s-a 

livrat şi dacă s-a facturat şi taxa de drum; 

b) în perioada 5-6 octombrie 2000, S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a achiziŃionat de la 

Rafinăria D. cantitatea de 152.040 kg. motorină +5 fără taxă de drum în valoare de 1.352.240.624 

lei (anexa 6) pe care a livrat-o către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, pentru valoarea totală de 

1.548.545.682 lei, din care taxa de drum inclusă în facturi, reprezintă 355.866.040 lei. 

Având în vedere lipsa totală a evidenŃei contabile şi a documentelor justificative la S.C. 

„D.-S.” S.R.L. Oradea şi până la 31.08.2000 la S.C. „M.G.” Iaşi, experŃii contabili stabilesc, pe 

bază de documente, că în perioada iunie-octombrie 2000, S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a 

achiziŃionat de la Rafinăria D. cantitatea de 474.040 kg. motorină +5 fără taxă de drum, din care a 

comercializat cu TMT către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, cantitatea de 152.040 kg. în valoare totală de 

1.548.545.682 lei, din care taxa de drum facturată reprezintă 355.866.040 lei. 

După cum s-a arătat mai sus, S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea, nu datorează bugetului de stat 

accize şi TVA. 

S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a achiziŃionat de la Rafinăria D., în perioada 21.04 - 

19.06.2000, cantitatea totală de 180.940 kg. combustibil CLU tip 1, în valoare totală de 

1.366.904.330 lei, din care TVA 218.245.162 lei. 

Deşi din anexa nr. 1 a rezultat că în lunile aprilie şi mai 2000, S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea 

nu a achiziŃionat motorină de la Rafinăria D., în luna mai 2000 apar livrări de motorină de la S.C. 

„D.-S.” S.R.L. Oradea către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, respectiv cantitatea de 195.330 kg. în valoare 

totală de 1.662.990.994 lei, stabilită pe baza jurnalului de cumpărări de la S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi. 



S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea, a achiziŃionat în aprilie cantitatea de 44.140 kg. CLU (două 

facturi) şi în iunie 17.200 kg. (factura nr. 1414896/19.06.2000), iar livrările de motorină către S.C. 

„M.G.” S.R.L. Iaşi, sunt toate în luna mai. 

ExperŃii contabili, în lipsa evidenŃelor contabile şi a documentelor de achiziŃie, nu pot 

stabili sursa de aprovizionare a motorinei livrate către S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi în luna mai 2000 şi 

nici către cine s-a valorificat combustibilul CLU tip 1 achiziŃionat de S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea 

de la Rafinăria D.. 

Potrivit art. 11 din Legea ContabilităŃii nr. 82/1991 cu modificările ulterioare, răspunderea 

pentru organizarea şi conducerea contabilităŃii, revine administratorului. 

La pct. 66 lit. a din Regulamentul de aplicare aprobat prin H.G. nr. 704/1998 se prevede că 

„trebuie să se asigure recepŃionarea tuturor bunurilor intrate în patrimoniul unităŃii şi înregistrarea 

la locurile de depozitare”. 

Organizarea recepŃiei cantitative şi calitative a produselor achiziŃionate revine 

beneficiarului, care este obligat să întocmească procese-verbale de recepŃie şi constatare de 

diferenŃe. 

În lipsa evidenŃei contabile şi a documentelor de livrare la cele două societăŃi, experŃii 

contabili nu pot stabili dacă combustibilul CLU tip 1 achiziŃionat de S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea 

de la Rafinăria D., a fost livrat către S.C 'M.G.” S.R.L. Iaşi şi acesta l-a livrat către diverşi 

beneficiari ca fiind motorină +5. la S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi, întrucât s-a pierdut documentele 

contabile, experŃii nu pot stabili dacă s-au întocmit note de intrare-recepŃie pentru CLU tip 1 sau 

pentru motorină. 

După cum s-a menŃionat S.C. „M.G.” S.R.L. Iaşi a efectuat livrări de motorină în luna mai 

2000 către diverşi beneficiari care prin comisiile de recepŃie au recepŃionat şi întocmit note de 

recepŃie şi constatare de diferenŃe pentru produsul motorină. 

În perioada 21.06 - 04.10.2000, S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea a achiziŃionat de la Rafinăria 

D. cantitatea de 474.040 kg. motorină + 5, pentru care a achitat suma de 3.816.177.251 lei, din care 

TVA 609.305.678 lei şi accize 1.002.103.887 lei.  

Accizele au fost evidenŃiate, facturate şi încasate de către Rafinăria D. odată cu marfa. 

Potrivit art. 16 din OG. Nr. 17/2000 privind regimul produselor supuse accizelor,”plătitorii 

de accize pentru produsele petroliere sunt agenŃii economici producători sau importatori de astfel 

de produse”. 

Deşi expertiza efectuată pe parcursul urmăririi penale a reŃinut că prejudiciul produs 

bugetului de stat de S.C. „D.-S.” S.R.L. Oradea suma de 1.002.103.887 lei, reprezentând accize, 

aceasta a fost încasată de către Rafinăria D. care este plătitor de accize.  

Sumele reprezentând accize sunt evidenŃiate în facturile emise de Rafinăria D. către S.C. 

„D.-S.” S.R.L. Oradea, care se găsesc în dosarul de cercetare penală. 



Accizele s-au achitat odată cu plata motorinei către rafinărie de către S.C. „D.-S.” S.R.L. 

Oradea. 

Potrivit art. 18 alin. 2 din O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată (O.U.G. 

nr. 113/15.03.2000), „taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabilesc ca diferenŃă 

între valoarea taxei facturate pentru bunurile livrate şi serviciile prestate şi a taxei aferente 

intrărilor, dedusă potrivit prevederilor alin.1.  

DiferenŃa de taxă, în plus sau în minus, se regularizează în condiŃiile prezentei ordonanŃe 

de urgenŃă pe bază de deconturi ale plătitorilor. 

Dreptul de deducere se exercită lunar prin reŃinere di suma reprezentând taxa pe valoare 

adăugată, aferentă bunurilor livrate a taxei aferentă intrărilor. 

Decontul de T.V.A se completează lunar de agenŃii economici înregistrat la organele 

fiscale ca plătitor de T.V.A. 

Prin ordonanŃa de urgenŃă Guvernului nr. 215/1999, pentru modificarea şi completarea 

unor reglementări referitoare la T.V.A, începând cu 1 ianuarie 2000, se aplică cota unică de T.V.A 

de 19%. 

Decontul lunar de T.V.A se întocmeşte avându-se în vedere datele din Jurnalul pentru 

vânzări, cât şi cele din Jurnalul pentru cumpărări. Datele sunt necesare atât pentru stabilirea T.V.A 

colectat şi T.V.A deductibil,cât şi pentru determinarea T.V.A de plată sau de rambursat. 

Jurnalul pentru vânzări se întocmeşte pe baza facturilor privind vânzările efectuate, iar 

jurnalul pentru cumpărări pe baza facturilor reprezentând achiziŃiile realizate în lună. 

Deoarece experŃii contabili nu au avut la dispoziŃie actele contabile ale S.C. „D.-S. S.R.L. 

Oradea şi nici jurnalele pentru vânzări şi cumpărări din perioada ianuarie-octombrie 2000, aceştia 

nu se pot pronunŃa cu privire la documentele contabile pe baza cărora s-a întocmit decontul lunar 

de T.V.A de către inculpatul O.C. şi nici la realitatea datelor înscrise în acestea.  

Cesiunea părŃilor sociale, predarea actelor contabile şi renunŃarea la calitatea de 

administrator a inculpatului O.C.-C., sunt dovedite prin : 

- actul adiŃional autentificat la biroul notarului public din Oradea, prin care inculpatul 

cesionează părŃile sociale lui C.S., care preia şi calitatea de administrator; 

- declaraŃia autentificată la biroul notarului public, prin care C.S. preia întregul patrimoniu 

al societăŃii, precum şi actele contabile ale acesteia, descărcându-1 de gestiune pe inculpat; 

- cererea de înscriere menŃiuni completată de C.S. la 04.10.2000 în faŃa delegatului ORC 

Bihor, aflată la fila 332, dosar urmărire penală, la care sunt anexate actele arătate anterior; 

- procesul-verbal întocmit de C.S., în calitate de asociat unic al S.C. „D.-S.” S.R.L., prin 

care acesta hotărăşte, la data de 06.10.2000, modificarea sediului societăŃii (aflat la fila 330, dosar 

urmărire penală);  

- contractul de închiriere nr. 5/06.10.2000, încheiat între S.C. „D.-S.” S.R.L., prin C.S. şi 



Sindicatul Liber „C.B.” S.A., prin care se închiriază un nou sediu pentru S.C. „D.-S.” S.R.L.; 

- cererea de înscriere menŃiuni completată de C.S. în faŃa delegatului ORC Bihor la data de 

10.10.2000 pentru înscrierea menŃiunii modificării sediului, aflată la fila 329, dosar urmărire 

penală; 

- procesul-verbal întocmit de organele de urmărire penală, aflat la fila 338, dosar urmărire 

penală, în care se menŃionează: „..Din discuŃiile purtate cu d-na director K.M. am constatat că la 

data de 06.10.2000, societatea menŃionată a închiriat spaŃiul de la Camera 14. închirierea a fost 

solicitată de d-1 C.S. personal care atunci a şi achitat chiria pe o lună. Contractul s-a încheiat pe un 

an de zile”; 

- declaraŃia martorei K.M.  

- raportul de expertiză criminalistică întocmit în faza cercetării judecătoreşti care stabileşte 

clar că facturile provenite de la S.C. „D.-S.” S.R.L. şi datate septembrie şi octombrie 2004 NU au 

fost completate sau semnate de inculpatul O.C.-C. 

Cu privire la întocmirea documentelor de aprovizionare şi însoŃire a mărfurilor ce s-a 

susŃinut că prezintă date nereale - elocventă în acest sens este declaraŃia martorei P.M., şef serviciu 

Marketing la Rafinăria D., ce a relatat modul strict în care se face încărcarea unei maşini cu 

produse petroliere şi persoanele ce însoŃesc maşina de la intrarea în rafinărie până la ultimul act 

întocmit, declaraŃie din care a rezultat, cu claritate, că nu se puteau completa documentele de 

provenienŃă a mărfii cu date nereale, documente ce erau completate numai la reprezentanŃii 

rafinăriei; de asemenea, a rezultat şi modul strict în care se face încărcarea şi verificarea realităŃii 

conŃinutului cisternei cu actele ce i se eliberează şoferului acesteia, precum şi faptul că şoferul 

participă nemijlocit la toate operaŃiunile, de la încărcare până la eliberarea comenzii, a bonului de 

cântar şi a certificatului de calitate a produsului. 

Pentru aceste considerente, instanŃa a constatat că cesionarea părŃilor sociale deŃinute într-o 

societate comercială cu răspundere limitată, a fost predată unei alte persoane, existând dovezi în 

acest sens la dosar (contabilitatea S.C. „D.-S.” S.R.L. fiind predată noului asociat şi administrator 

C.S., iar contabilitatea S.C. „M.” S.R.L. a fost pierdută în august 2000, aspect constatat de organele 

fiscale prin controlul realizat, neputându-se reŃine astfel existenŃa infracŃiunii prev. şi ped. de art. 12 

lit. a din Legea nr. 87/18.10.1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, modificată şi republicată în 

Monitorul Oficial nr. 545/29.07.2003 (sustragerea de la plata obligaŃiilor fiscale prin cesionarea 

părŃilor sociale deŃinute într-o societate comercială cu răspundere limitată). 

Pentru infracŃiunea prev. şi ped. de art. 297 C.pen., trebuie îndeplinite condiŃiile prevăzute 

de lege şi anume: falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum şi 

expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori 

substituite, din expertiza judiciar-contabilă rezultând că cei doi inculpaŃi O.C.-C. şi B.C.-V. n-au 

desfăcut nici o cantitate de combustibil tip CLU ca fiind motorină, sens în care nu este realizată 



existenŃa laturii obiective a infracŃiunii prev. şi ped. de art. 297 C.pen.. 

Conform disp. art. 10 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, modificată 

şi republicată în Monitorul Oficial nr.545/29.07.2003 - neîntocmirea incompletă sau 

necorespunzătoare a documentelor primare ori acceptarea de astfel de documente în scopul 

înregistrării verificărilor financiar-contabile, constituie infracŃiune.  

Din cele anterior expuse şi relevate în raportul de expertiză judiciar-contabilă în actele 

contabile ale celor două societăŃi comerciale S.C. „D.-S.” S.R.L. şi S.C. „M.” S.R.L. au fost 

evidenŃiate toate operaŃiunile comerciale efectuate, contabilitatea fiind Ńinută în conformitate cu 

dispoziŃiile legii nr. 82/1991 republicată - legea contabilităŃii, realizarea laturii obiective pentru 

existenŃa infracŃiunilor prev. şi ped. de art. 12 din Legea nr. 87/1994, art. 10 din Legea nr. 87/1994 

şi art. 37 din Legea nr. 82/1991 nefiind îndeplinită. 

Deoarece, prin actul de sesizare s-a reŃinut că prin cesionarea părŃilor sociale societatea 

comercială s-a sustras de la plata obligaŃiilor fiscale, în baza disp. art. 334 C.pr.pen. s-a dispus 

schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare din art. 11 lit. c în art. 12 lit. a din 

Legea nr. 87/1994 şi neputându-se reŃine asocierea celor doi inculpaŃi în scopul săvârşirii uneia sau 

mai multor infracŃiuni, ci ajutorul pe care şi l-au dat unul altuia pentru realizarea unor infracŃiuni, 

tot în baza disp. art. 334 C.pr.pen. s-a dispus schimbarea încadrării juridice din art. 323 C.pen., în 

art. 26 C.pen., raportat la art. 12 din Legea nr. 87/1994 şi art. 10 din Legea nr. 87/1994. 

De asemenea au fost renumerotate articolele din legea nr.31/1990,sens în care art.nr.266 a 

devenit art. nr. 272 din legea nr.31/1990. 

Referitor la latura civilă a cauzei, conform art. 24 alin. 2 C.pr.pen., partea civilă este 

persoana care exercită acŃiunea civilă în cadrul procesului penal. în cauză nu există nici o 

manifestare de voinŃă din partea societăŃilor comerciale pentru exercitarea vreunei acŃiuni civile 

împotriva inculpaŃilor, neformulând pretenŃii faŃă de inculpat. 

Singura instituŃie ce a solicitat pretenŃii civile fila 984 dosar cercetare judecătorească) este 

AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală prin DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului 

Iaşi, dar, conform disp. art. 346 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. neevidenŃiindu-se existenŃa laturilor obiective 

ale infracŃiunilor reŃinute în rechizitoriu, nefiind întrunite elementele constitutive ale acestor 

infracŃiuni, se vor respinge pretenŃiile civile formulate A.N.A.F. 

Conform disp. art. 9 din OrdonanŃa nr. 3/2003 din 09.01.2003 publicată în Monitorul 

Oficial nr. 24 din 17.01.2003 la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe, prevederile Legii nr. 

118/1996, privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

În baza Legii nr. 118/1996 s-a solicitat introducerea în cauză a Ministerului 

Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului, lege abrogată expres, sens în care se va constata că 

nu are calitatea de parte civilă. 



SentinŃa penală nr. 3204/11.07.2006 a Judecătoriei Iaşi a fost apelată de Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Iaşi şi de partea civilă AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală – DirecŃia 

Generală a FinanŃelor Publice Iaşi, iar Tribunalul Iaşi, prin decizia penală nr. 489 din 26.10 2007 a 

respins apelurile ca nefondate şi a menŃinut hotărârea instanŃei de fond. 

Cu privire la infracŃiunea de „înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor” prev. de art. 

297 C.pen. în mod judicios s-a apreciat de către prima instanŃă că nu s-a dovedit săvârşirea acestei 

infracŃiuni de către cei doi inculpaŃi, respectiv a comercializării motorinei fără taxă de drum cu un 

alt regim juridic, respectiv cu taxă de drum sau a achiziŃionării combustibilului tip CLU şi 

revânzării acestuia ca motorină la diverşi beneficiari, declaraŃiile martorilor date în cursul 

urmăririi penale fiind insuficiente pentru a antrena răspunderea penală a celor doi inculpaŃi nefiind 

coroborate cu alte probe , în lipsa evidenŃelor contabile ale celor două societăŃi – S.C. D.-S. S.R.L. 

Oradea şi S.C. M.G. SRL susŃinerea apelantului Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi cu privire la 

săvârşirea acestei infracŃiuni de către cei doi inculpaŃi fiind neîntemeiată. 

Privitor la infracŃiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. şi ped. de disp. 

art. 290 C.pen., reŃinută în sarcina inculpatului O.C. în mod corect s-a reŃinut de către prima 

instanŃă că nu s-a făcut dovada completării cu date false a avizului de expediŃie seria BH - AAA 

nr. 3391761 din 12.10.2000, în sensul că la rubrica „produse” inculpatul O., a consemnat „ 

motorină” deşi în realitate ar fi fost combustibil tip CLV , deoarece în toate actele care au însoŃit 

avizul de expediŃie-respectiv factura fiscală 1555425/12.10.2000, nota de greutate aferentă acestei 

facturi, declaraŃia de conformitate şi bonul de comandă, aferente aceleiaşi facturi, este consemnată 

la rubrica „produs” – motorină şi nu un alt fel de combustibil 

De altfel, anterior momentului întocmirii acestui aviz, respectiv la data de 4.10.2002, 

inculpatul O.C. cedase în favoarea numitului C.S. toate părŃile sociale ale S.C. D.-S. S.R.L. 

Oradea, prezumŃia de validitate a actului autentic de transmitere în proprietate a acestora nefiind 

răsturnată prin nici un mijloc de probă, de la această dată răspunderea inculpatului în calitate de 

administrator al S.C. D.-S. SRL Oradea pentru actele şi operaŃiunile încheiate în numele societăŃii 

faŃă de care s-a invocat participarea ca autor a inculpatului, fiind înlăturată în lipsă de probe 

contrarii. 

. Cu privire la infracŃiunea prev. de art. 272 din Legea nr. 31/ 1990 reŃinută prin adresa de 

inculpare în sarcina inculpatului B.C.-V. , pentru considerentele expuse anterior şi a concluziilor 

expertizei judiciar - contabile efectuate în cauză, care a stabilit pe baza documentelor contabile şi 

evidenŃei computerizate a S.C M.G. SRL că au fost evidenŃiate toate operaŃiunile comerciale 

efectuate iar contabilitatea a fost Ńinută conform legii contabilităŃii , constată că soluŃia de achitare 

a acestuia este legală şi temeinică, prezumŃia de nevinovăŃie a inculpatului nefiind răsturnată prin 

nici un mijloc de probă. 

În latura civilă a cauzei, lipsind elementele necesare antrenării răspunderii civile delictuale 



a celor doi inculpaŃi respectiv neevidenŃierea comiterii de către aceştia a faptelor ilicite cauzatoare 

de prejudiciu, în mod corect prima instanŃă a dispus în sensul respingerii acŃiunii civile formulate 

de apelanta AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală - DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 

Iaşi în baza disp. art. 346 al. 1 şi 2 C.pr.pen.. 

Prin decizia penală nr. 135 din 26.02.2009, Curtea de Apel Iaşi a admis recursurile 

declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi şi de partea civilă AgenŃia NaŃională de 

Administrare Fiscală – DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Iaşi, a casat integral decizia penală 

nr. 489 din 26.10 2007 a Tribunalului Iaşi şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanŃe. 

În motivarea deciziei, instanŃa de recurs a reŃinut ca fiind întemeiate următoarele critici 

formulate de apelanŃi, având drept consecinŃă pronunŃarea unei hotărâri nelegale: 

- instanŃa de apel nu a răspuns la toate motivele de apel invocate de Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Iaşi şi de partea civilă AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală – DirecŃia Generală a 

FinanŃelor Publice Iaşi, fiind astfel incident cazul de casare prev. de art. 385 ind. 10 alin.1, pct. 10 

C.pr.pen. respectiv nepronunŃarea asupra unor aspecte esenŃiale ale cauzei de natură să garanteze 

drepturile părŃilor şi să influenŃeze soluŃia procesului; 

- instanŃa de apel nu a răspuns criticii procurorului privind achitarea inc. B.C.-V. pentru 

infr. prev. de art. 272 alin.2 din Legea 31/1991- in vechea încadrare art. 266 pct. 2 din aceeaşi 

lege, instanŃa de apel nepronunŃându-sa asupra legalităŃii şi temeiniciei soluŃiei de achitare, 

preluând în mod eronat motivarea sentinŃei fondului, fără nici o legătură cu elementele constitutive 

ale infracŃiunii imputate inculpatului; 

- aceleaşi deficienŃe au fost constatate în privinŃa infr. prev. de art. 37 din Legea nr. 

82/1991, motivarea instanŃei de apel fiind în afara situaŃie faptice supuse examinării, respectiv 

stabilirii dacă inculpatul a consemnat în facturi şi avize de însoŃire a mărfurilor date inexacte, 

respectiv motorină cu MTR, în loc de motorină fără MTR; 

- în baza rolului activ instanŃa avea obligaŃia de a stabili corect încadrarea juridică a 

faptelor, cu referire la punerea în discuŃie a schimbării încadrării juridice în sensul art. 43 din 

Legea 82/1991; 

-în ceea ce-l priveşte pe inculpatul O.C., instanŃa de apel va trebui să verifice existenŃa infr. 

prev. de art. 279 C.pen., sau tentativă la această infracŃiune, relativ la încercarea de vânzare de 

C.L.U în loc de motorină către S.C. V. S.R.L., existenŃa infracŃiunii prev. de art. 290 Cod pen. cu 

privire la documentele care au însoŃit acest produs către beneficiar şi dacă aceste documente 

trebuiau anulate, art. 12 din Legea 87/1994 cu privire la activitatea infracŃională desfăşurată după 

data de 12.10.2000, ulterior cesionării părŃilor sociale către numitul C.S., verificarea existenŃei 

infracŃiunii prev. de art. 26 raportat la art. 10 şi 12 din Legea 87/1991, cât şi incidenŃa Legii 

241/2005 privind evaziunea fiscală prin raportare la art. 13 C.pen., având în vedere faptul că 

societăŃile cărora li s-a livrat CLU în loc de motorină, nu s-au constituit părŃi civile;  



Prin decizia penală nr. 99/16.03.2010 a Tribunalului Iaşi, s-au dispus următoarele: 

S-a admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi şi AgenŃia NaŃională 

de Administrare Fiscală prin DirecŃia generală a FinanŃelor Publice Iaşi împotriva sentinŃa penală 

nr. 3204/11.07.2006 a Judecătoriei Iaşi, pronunŃată în dosarul nr.8076/2003 , sentinŃă pe care o 

desfiinŃează integral. 

În baza disp. art. 380 C.pr.pen. raportat la art. 332 alin.2 C.pr.pen. raportat la art. 228 Cod 

proc.pen.art.235 C.pr.pen., art.238 C.pr.pen., art.257 C.pr.pen., art.262, art.263, art.2, art.6 şi 

art.197 alin.2 C.pr.pen., s-a dispus restituirea cauzei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în 

vederea: 

• refacerii urmăririi penale prin înlăturarea nelegalităŃilor constatate prin prezenta sentinŃă; 

• refacerii actului de sesizare prin înlăturarea nelegalităŃilor derivând din neînceperea 

urmăririi penale şi nepunerea în mişcare a acŃiunii penale faŃă de inculpaŃi şi cu privire la faptele 

descrise în considerentele prezentei hotărâri; 

• refacerii actului de sesizare în sensul asigurării concordanŃei dintre faptele pentru care s-a 

efectuat urmărirea penală şi cu privire la care s-a prezentat materialul de urmărire penală, 

încadrarea juridică ce va fi dată acestora, astfel încât instanŃa să poată fi legal investită; 

• prezentării din nou a materialului de urmărire penală fiecăruia dintre inculpaŃi, conform 

art.257 C.pr.pen.. 

În baza disp.art.192 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina 

acestuia. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut următoarele: 

Restituirea cauzei în vederea refacerii urmăririi penale se dispune în cazul nerespectării 

dispoziŃiilor privitoare la competenŃa după materie sau după calitatea persoanei, sesizarea 

instanŃei, prezenŃa învinuitului sau inculpatului şi asistarea acestuia de către apărător.  

Când se constată că urmărirea penală a fost efectuată prin încălcarea vreuneia dintre 

dispoziŃiile legale aflate sub incidenŃa nulităŃii absolute – în speŃă incidentă fiind cea privind 

sesizarea instanŃei – legiuitorul a enunŃat în art. 332 alin.2 C.pr.pen. cazurile de nulitate absolută 

care pot fi invocate cu privire la efectuarea urmăririi penale. 

Asupra cauzei penale de faŃă, instanŃa de apel constată următoarele: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi din data de 19.05.2003 s-a 

dispus: 

Trimiterea în judecată a inculpaŃilor: 

1.O.C.-C. pentru săvârşirea infracŃiunilor prev. de art. 11 lit. c din Legea 87/1994 

modificată prin Legea 161/2003, art. 297 C.pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art. 323 

C.pen. şi art. 290 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.; 

2.B.C.-V. pentru săvârşirea infracŃiunilor prev. de art. 11 lit. c din Legea 87/1994 



modificată prin Legea 161/2003, art. 37 din legea 82/1991, modificată şi republicată, art. 297 

C.pen., fiecare cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art. 323 C.pen. şi art. 266 pct. 2 din Legea 

31/1990, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.. 

Scoaterea de sub urmărire penală a inculpaŃilor O.C.-C. şi B.C.-V. pentru infracŃiunile 

prev. de art. 288, 289 şi 291 C.pen.. 

Din analiza expozitivului actului de sesizare al instanŃei a rezultat că faptele pentru care 

inculpaŃii sunt cercetaŃi şi încadrările lor juridice sunt următoarele: 

Fapta inculpatului O.C.-C. de a nu înregistra, în evidenŃele contabile ale S.C. „D.-S.” 

S.R.L.,facturile fiscale de comercializare a produselor petroliere, întruneşte elementele constitutive 

ale infracŃiunii prev. de art. 11 din Legea nr. 87/1994, modificată prin Legea nr. 161/2003. 

Totodată, în sarcina lui, se retine infracŃiunea de înşelăciune cu privire la calitatea 

mărfurilor, prev. şi ped. de art. 297 C.pen., constând în desfacerea unor cantităŃi de combustibil tip 

CLU ca fiind motorină. Această faptă a fost săvârşită împreună cu inculpatul B.C.-V.. 

Inculpatul O.C.-C. se face vinovat şi de săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată, constând în consemnarea de date în fals în avizul de însoŃire a mărfii, seria BH 

AAA nr. 3391761 din data de 12.10.2000, în baza căruia S.C. „D.-S.” S.R.L. a expediat cantitatea 

de 24.600 kg. Motorină S.C. „V.” S.R.L. Oradea. 

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinŃifică nr. 227/03.12.2001 întocmit de către 

Biroul Criminalistic din cadrul PoliŃiei Municipiului Iaşi, a rezultat că inculpatul O.C.-C. a 

completat formularul tipizat al avizului cu număr menŃionat la rubrica „produse”, inculpatul O.C.-

C. a consemnat motorină deşi, în realitate, era combustibil tip CLU, motiv pentru care 

administratorul S.C. „V.” S.R.L. Oradea - L.F., a refuzat primirea şi plata mărfii. Toate cele patru 

infracŃiuni săvârşite de către inculpatul O.C.-C., sunt în concurs real,deci, în cauză, se aplică 

prevederile art. 33 lit. a C.pen..  

InfracŃiunile prevăzute de art. 297 şi art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 se aplică şi 

prevederile art. 41 alin. 2 C.pen., ele fiind comise în formă continuată. 

Inculpatul B.C.-V. se face vinovat de săvârşirea următoarelor infracŃiuni: 

- evaziune fiscală prev. de art. 11 din Legea nr. 87/1994 modificată prin Legea nr. 

161/2003, costând în întocmirea unor documente financiar contabile (facturi fiscale, avize de 

însoŃire a mărfii, chitanŃe fiscale) în scopul denaturării situaŃiei reale a profitului firmei în vederea 

eludării reglementărilor legale referitoare la obligaŃiile fiscale; 

- art. 37 din Legea nr. 82/1991, modificată şi republicată, constând în consemnarea în 

facturi şi avize de însoŃire a mărfurilor de date inexacte şi anume motorină cu MTR în loc de 

motorină fără MTR şi motorină în loc de combustibil tip CLU;  

- înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor prev. de art. 297 C.pen., constând în 

comercializarea unor cantităŃi de combustibil tip CLU ca fiind motorină, unor societăŃi comerciale; 



- art. 323 C.pen., asociere în vederea săvârşirii de infracŃiuni, constând în înŃelegerea 

intervenită între el şi O.C.-C. cu privire la comercializarea motorinei destinată agriculturii şi a 

combustibilului CLU ca fiind motorină; 

- art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, constând în folosirea în alte scopuri a sumei de 

2.200.000.000 lei din contul SC „ M.G.” SRL Iaşi. Toate infracŃiunile comise de către inculpaŃii 

B.C.-V. se află în concurs real, deci în cauză se aplică şi prevederile art. 33 lit. a C.pen.. 

Pentru infracŃiunile prev. de art. 297 C.pen., art. 37 din Legea nr. 82/1991 şi art. 11 din 

Legea nr. 87/1994, se aplică şi prevederile art. 41 alin.2, ele fiind în formă continuată. 

Analizând conŃinutul rechizitoriului, instanŃa constată că sesizarea nu este făcută potrivit 

legii, neregularităŃile neputând fi înlăturate prin completări făcute de reprezentantul parchetului. În 

acest sens se constată şi se reŃin următoarele: 

Cu privire la începerea urmăririi penale, punerea în mişcare a acŃiunii penale şi la 

trimiterea în judecată a fiecăruia dintre inculpaŃi ( în baza rechizitoriului dat în dosarul nr. 

42/P/2003 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi), instanŃa a constatat: 

I) În ceea ce-l priveşte pe inculpatul O.C.-C. 

1) La data de 10. 09. 2002 s-a început urmărirea penală pentru infracŃiunile de: 

 - evaziune fiscală art. 12 din Legea 87/1994, evaziune fiscală prev. de art. 13 din Legea 

87/1994, înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, prev. de art. 297 C.pen., fals material în 

înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 C.pen., fals sub semnătură privată, prev. de art. 290 C.pen., uz 

de fals, prev. de art. 291 C.pen., evaziune fiscală prev. de art. 10 din Legea 87/1994, infracŃiuni la 

legea contabilităŃii prev. de art. 37 din Legea 82/1991 republicată. 

2) La data de 15.03.2003 – fila 1248 Vol 4 U.P.-, prin ordonanŃa procurorului de caz s-a 

pus în mişcare acŃiunea penală împotriva lui O.C.-C., pentru infracŃiunile prev. de art. 12 din 

Legea 87/1994, art. 289 C.pen., art. 291 C.pen. şi 323 C.pen..  

La data de 15. 03. 2003 a fost emis mandatul nr. 16 de arestare preventivă a inculpatului 

O.C.-C. pentru 25 de zile, în considerarea aceloraşi infracŃiuni pentru care s-a pus în mişcare 

acŃiunea penală.  

3) La data de 16. 05.2003 – fila 1250 bis Vol 4 U.P -, s-a prezentat materialul de urmărire 

penală inculpatului O.C.-C., pentru infracŃiunile prev. de art. 11 şi 12 din Legea 87/1994, 

modificată prin Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 323, 297 şi 290 C.pen., 

toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.. 

4) Prin rechizitoriul din data de 19.05.2003, inculpatul O.C.-C. a fost trimis în judecată 

pentru infracŃiunile prev. de art. 11 lit. c din Legea 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 297 

C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 323 şi art. 290 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a 

C.pen.. 

S-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului O.C.-C. pentru infracŃiunile 



prev. de art. 288, 289 şi 291 C.pen.. 

Din analiza rezoluŃiei de începere a urmăririi penale din data de 10.09.2002 şi a ordonanŃei 

de punere în mişcare a acŃiunii penale din data de 18.03.2003, comparativ cu dispoziŃia de 

trimitere în judecată din cuprinsul rechizitoriului din data de 19.05.2003, în ceea ce-l priveşte pe 

inculpatul O.C.-C., a rezultat în mod clar că: 

- deşi s-a început urmărirea penală pentru infracŃiunile prev. de art. 10 şi 13 din Legea 

87/1994, nu s-a dispus în nici un mod asupra acestor fapte; 

- deşi s-a început urmărirea penală pentru infracŃiunile de înşelăciune cu privire la calitatea 

mărfurilor, prev. de art. 297 C.pen., fals sub semnătură privată, prev. de art. 290 C.pen., infracŃiuni 

la legea contabilităŃii prev. de art. 37 din Legea 82/1991 republicată, nu s-a pus în mişcare 

acŃiunea penală pentru aceste infracŃiuni; 

- deşi s-a pus în mişcare acŃiunea penală pentru infracŃiunea prev. de art. 323 C.pen., nu a 

fost începută urmărirea penală pentru această infracŃiune; 

- nu s-a început urmărirea penală şi nu s-a pus în mişcare acŃiunea penală pentru 

infracŃiunea prev. de art. 11 din Legea 87/1994; 

- nu există o rezoluŃie sau ordonanŃă de schimbare a încadrării juridice conf. art. 238 

C.pr.pen. privind aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.. 

Concluzionând cu privire la regularitatea actului de sesizare în ceea ce-l priveşte pe 

inculpatul O.C.-C., instanŃa constată: 

- actul de începere a urmăririi penale din data de 10 septembrie 2002 nu cuprinde 

descrierea faptelor ce formează, sub aspectul încadrării juridice reŃinute obiect al acestei faze 

procesuale, pentru a se putea verifica dacă punerea în mişcare a acŃiunii penale şi rechizitoriul au 

avut acelaşi obiect; descrierea nu are repere spaŃiale sau temporale, cu atât mai mult cu cât nu se 

face trimitere nici la disp. art. 41 alin. 2 C.pen., care să conducă instanŃa la concluzia că urmărirea 

penală a fost începută cu privire la mai multe acte materiale componente ale aceleiaşi infracŃiuni; 

- urmărirea penală este nelegală prin aceea că s-au încălcat disp. art. 238 C.pr.pen.; astfel, 

de la momentul declanşării urmăririi penale în ceea ce-l priveşte pe inculpatul O.C.-C. şi până la 

momentul sesizării instanŃei prin rechizitoriu, nu există nici un act procesual din care să rezulte 

schimbarea de încadrare juridică operată de procuror, sub aspectul reŃinerii disp. art. 41 alin. 2 

C.pen., cu referire expresă la infracŃiunile pentru care a fost trimis inc. în judecată: art. 11 lit.c din 

Legea 87/1994, şi art. 297 C.pen.; 

- nu a fost pusă în mişcare acŃiunea penală faŃă de inc. O. în ceea ce priveşte infracŃiunile 

prev. de art. 297 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 323 C.pen. şi art. 290 C.pen.; 

- nu este începută urmărirea penală şi nu este pusă în mişcare acŃiunea penală pentru 

infracŃiunea prev. de art. 11 lit.c din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.; 

II.  În ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.C.-V.  



1) La data de 10. 09. 2002 s-a început urmărirea penală pentru infracŃiunile de: asociere în 

vederea săvârşirii de infracŃiuni prev. de art. 323 C.pen., complicitate la infracŃiunea de evaziune 

fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 10 din Legea 87/1994, complicitate la infracŃiunea de evaziune 

fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 12 din Legea 87/1994, complicitate la infracŃiunea de evaziune 

fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea 87/1994, fals material în înscrisuri oficiale , prev. 

de art. 288 C.pen., fals sub semnătură privată, prev. de art. 290 C.pen., uz de fals, prev. de art. 291 

C.pen., înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, prev. de art. 297 C.pen., infracŃiuni la legea 

contabilităŃii prev. de art. 37 din Legea 82/1991 republicată, infracŃiuni la legea societăŃilor 

comerciale prev. de art. 266 pct. 2 din Legea 31/1990. 

 2) La data de 15.03.2003, prin ordonanŃa procurorului de caz s-a pus în mişcare acŃiunea 

penală împotriva lui B.C.-V. , pentru infracŃiunile prev. de art. 12 din Legea 87/1994, art. 289 

C.pen., art. 291 C.pen., art. 297 şi 323 C.pen..  

La data de 18. 03. 2003 a fost emis mandatul nr. 17 de arestare preventivă a inculpatului 

B.C.-V. pentru 25 de zile, în considerarea aceloraşi infracŃiuni pentru care s-a pus în mişcare 

acŃiunea penală.  

3) La data de 16.05.2003 s-a prezentat materialul de urmărire penală inculpatului B.C.-V. , 

pentru infracŃiunile prev. de art. 10 şi 11 din Legea 87/1994, modificată prin Legea 161/2003, cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 323, 297 , 288, 291 şi 290 C.pen., art. 26 rap. la art. 12 din 

Legea 87/1994, art. 266 pct. 2 din Legea 31/1990, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.. 

4) Prin rechizitoriul din data de 19.05.2003, inculpatul B.C.-V. a fost trimis în judecată 

pentru infracŃiunile prev. art. 11 lit. c din Legea 87/1994 modificată prin Legea 161/2003, art. 37 

din legea 82/1991, modificată şi republicată, art. 297 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 41 alin.2 

C.pen., art. 323 C.pen. şi art. 266 pct. 2 din Legea 31/1990, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.. 

S-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului B.C.-V. pentru infracŃiunile 

prev. de art. 288, 289 şi 291 C.pen.. 

Din analiza rezoluŃiei de începere a urmăririi penale din data de 10.09.2002 şi a ordonanŃei 

de punere în mişcare a acŃiunii penale din data de 18.03.2003, comparativ cu dispoziŃia de 

trimitere în judecată din cuprinsul rechizitoriului din data de 19.05.2003, în ceea ce-l priveşte pe 

inculpatul B.C.-V. , a rezultat în mod clar că: 

- nu este pusă în mişcare acŃiunea penală pentru infracŃiunea prev. de art. 10 din Legea 

87/1994 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.; 

- nu este începută urmărirea penală şi nu este pusă în mişcare acŃiunea penală pentru 

infracŃiunea prev. de art. 11 din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.; 

- nu este pusă în mişcare acŃiunea penală şi nu este prezentat materialul de urmărire penală 

pentru infracŃiunea prev. de art. 37 din Legea 82/1991 republicată; 

- nu este pusă în mişcare acŃiunea penală pentru infracŃiunea prev. de art. 266 pct. 2 din 



Legea 31/1990; 

- nu există o rezoluŃie sau ordonanŃă de schimbare a încadrării juridice conf. art. 238 

C.pr.pen. privind aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. în cazul infracŃiunii prev. de art. 297 C.pen.. 

- nu există o rezoluŃie sau ordonanŃă de schimbare a încadrării juridice conf. art. 238 

C.pr.pen. pentru infracŃiunile prev. de art. 10, 12, 13 din Legea 87/1994, din complicitate, aşa cum 

a fost începută urmărirea penală, în autorat; 

- deşi s-a început urmărirea penală pentru infracŃiunile prev. de art. 10, 12 şi 13 din Legea 

87/1994, nu s-a dispus în nici un mod asupra acestor fapte; 

Prin urmare, concluzia care se desprinde este aceea că, s-a pus în mişcare acŃiunea penală 

pentru infracŃiuni pentru care nu s-a început urmărirea penală, nu s-a început urmărirea penală, nu 

s-a pus în mişcare acŃiunea penală şi nu s-a prezentat materialul de urmărire pentru infracŃiuni 

pentru care a fost trimis în judecată inculpatul.  

În plus, eventualele acte materiale componente ale aceleiaşi infracŃiuni continuate, nu au 

făcut nici subiectul vreunei ordonanŃei de extindere a cercetării penale conform disp. art. 238 

C.pr.pen.. 

Dacă s-ar fi avut în vedere mai multe fapte penale comise, s-ar fi reŃinut disp. art. 41 alin. 2 

C.pen., aspect neprecizat nici în cuprinsul rezoluŃiei de începere a urmăririi penale, nici în cel al 

ordonanŃei de punere în mişcare a acŃiunii penale. 

Cu toate acestea, la momentul la care s-a prezentat materialul de urmărire penală 

inculpatului B.C.-V. la data de 16.05.2003 (fila 1285 vol. 4.U.P.), s-au avut în vedere următoarele 

infracŃiuni: art. 323, 297 , 288, 291 şi 290 C.pen., art. 26 rap. la art. 12 din Legea 87/1994, art. 10 

şi 11 din Legea 87/1994, modificată prin Legea 161/2003, şi art. 266 pct. 2 din Legea 31/1990, cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.. 

Or, analiza acestui proces verbal de prezentare a urmăririi penale impune următoarele 

observaŃii: 

- nu a rezultat pentru care dintre infracŃiuni se reŃine şi aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.; 

- acest proces verbal, în mod obligatoriu, trebuie raportat la rezoluŃia de începere a 

urmăririi penale, la ordonanŃa de punere în mişcare a acŃiunii penale şi, eventual, la ordonanŃa de 

extindere a acŃiunii penale, la dispozitivul rechizitoriului, iar la o simplă examinare a 

considerentelor expuse în cele ce preced se observă lipsa totală de corelare între aceste acte 

procesuale.  

Concluzionând cu privire la regularitatea actului de sesizare în ceea ce-l priveşte pe 

inculpatul B.C.-V. , instanŃa constată: 

- actul de începere a urmăririi penale din data de 10 septembrie 2002 nu cuprinde 

descrierea faptelor ce formează, sub aspectul încadrării juridice reŃinute obiect al acestei faze 

procesuale, pentru a se putea verifica dacă punerea în mişcare a acŃiunii penale şi rechizitoriul au 



avut acelaşi obiect; după cum am arătat mai sus, descrierea nu are repere spaŃiale sau temporale, 

cu atât mai mult cu cât nu se face trimitere nici la disp. art. 41 alin. 2 C.pen., care să conducă 

instanŃa la concluzia că urmărirea penală a fost începută cu privire la mai multe acte materiale 

componente ale aceleiaşi infracŃiuni; 

- urmărirea penală este nelegală prin aceea că s-au încălcat disp. art. 238 C.pr.pen.; astfel, 

de la momentul declanşării urmăririi penale în ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.C.-V. şi până la 

momentul sesizării instanŃei prin rechizitoriu, nu există nici un act procesual din care să rezulte 

schimbarea de încadrare juridică operată de procuror, sub aspectul reŃinerii disp. art. 41 alin. 2 

C.pen., cu referire expresă la infracŃiunile pentru care a fost trimis inc. în judecată: art. 11 lit. c din 

Legea 87/1994, art. 37 din Legea 82/1991 şi art. 297 C.pen.; 

- nu a fost pusă în mişcare acŃiunea penală faŃă de inc. Balcan în ceea ce priveşte 

infracŃiunile la legea contabilităŃii prev. de art. 37 din Legea 82/1991, cu aplicarea art. 41 alin. 2 

C.pen. şi la legea societăŃilor comerciale, prev. de art. 266 pct. 2 din Legea 31/1990; 

- nu este începută urmărirea penală şi nu este pusă în mişcare acŃiunea penală pentru 

infracŃiunea prev. de art. 11 din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.; 

A fost prezentată această desfăşurare a modului de efectuare a urmăririi penale şi sesizării 

instanŃei cu privire la fiecare dintre inculpaŃii trimi şi în judecată, tocmai pentru a fi evidenŃiate 

discrepanŃele existente între actele procesuale dispuse în cursul urmăririi penale şi rechizitoriu, 

ceea ce conduce în mod clar şi indubitabil la concluzia că sesizarea nu este făcută potrivit legii, iar 

neregularităŃile nu pot fi înlăturate de îndată şi nici prin acordarea unui termen în acest scop. Din 

analiza coroborată a disp. art. 263 C.pr.pen. şi art. 250 C.pr.pen. a rezultat că este necesar a exista 

o identitate între încadrările juridice dată faptelor pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cele 

ce formează conŃinutul şi, ulterior, dispozitivul rechizitoriului, ca ultim act de urmărire penală şi 

act de sesizare a instanŃei, dispoziŃii ce au fost încălcate. 

Încălcările prezentate în mod detaliat conduc la concluzia că urmărirea penală este 

nelegală, că actul de sesizare a instanŃei, este nul. 

Începerea urmăririi penale constituie momentul iniŃial al procesului penal şi are o deosebită 

importanŃă, deoarece marchează unul din punctele care determină durata acestuia şi permit 

exercitarea drepturilor procesuale recunoscute participanŃilor la această fază procesuală. 

Momentul punerii în mişcare a acŃiuni penale marchează în plan procesual penal crearea 

cadrului legal al tragerii la răspundere penală, ulterior strângerii probelor ce conferă suficiente 

temeiuri despre existenŃa infracŃiuni, precum şi la persoana care a săvârşit-o şi la vinovăŃia 

acesteia.  

Pentru ca instanŃa de judecată să se considere legal sesizată, actele de dispoziŃie ale 

procurorului trebuie să fie consemnate expres, clar, concis, nelăsând loc vreunui echivoc. 

Dispozitivul rechizitoriului poate cuprinde şi dispoziŃia de punere în mişcare a acŃiunii penale, în 



cazul în care urmărirea penală a fost efectuată fără punerea în mişcare a acŃiunii penale , ceea ce 

nu este cazul în speŃa de faŃă.  

Aşadar, lipsa dispoziŃiei de punere în mişcare a acŃiunii penale echivalează cu absenŃa unui 

act esenŃial al urmăririi penale şi atrage nelegalitatea trimiterii în judecată, aspect care nu poate fi 

complinit sau ignorat, nefiind o simplă formalitate procesual penală, întrucât prin natura şi efectele 

sale juridice se constituie într-un moment esenŃial al procesului penal. 

ExistenŃa unor ambiguităŃi în descrierea faptelor ce formează obiectul urmăririi penale şi a 

unor necorelări evidente între partea expozitivă şi dispozitivă a rechizitoriului şi între acestea şi 

actele procedurale întocmite pe parcursul urmăririi penale nu pot fi de natură să investească legal 

instanŃa de judecată. 

În conformitate cu art. 317 C.pr.pen., judecata se mărgineşte la fapta şi la persoana arătate 

în actul de sesizare a instanŃei, iar în caz de extindere a procesului penal, şi la fapta şi persoana la 

care se referă extinderea. Prin urmare, obiectul judecăŃii, care este în acelaşi timp obiectul 

investirii, este determinat de cuprinsul actului de sesizare, care este, astfel, implicit, caracterizat şi 

ca act de investire. 

Pentru a determina ce se înŃelege prin „faptă” şi „persoană” arătate în actul de sesizare, se 

impune ca dispoziŃiile art. 317 C.pr.pen. să fie raportate la cele ale art. 263 C.pr.pen., care se 

referă la cuprinsul rechizitoriului. 

Astfel, în art. 263 alin. 1 se prevede că rechizitoriul trebuie să se limiteze la fapta şi 

persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi trebuie să cuprindă, pe lângă menŃiunile prev. 

de art. 203, datele referitoare la persoana inculpatului, fapta reŃinută în sarcina sa, încadrarea 

juridică, probele pe care se întemeiază învinuirea , măsura preventivă luată şi durata acesteia, 

precum şi dispoziŃia de trimitere în judecată. 

Prin respectarea dispoziŃiilor procedurale ce guvernează desfăşurarea urmăririi penale şi 

sesizarea instanŃei de judecată se urmăreşte a se da eficienŃă garanŃiilor procedurale menite să 

asigure aflarea adevărului, dreptul de apărare al celui judecat şi, nu în cele din urmă , dreptul la un 

proces echitabil.  

Astfel, potrivit art.24 din ConstituŃie dreptul la apărare este garantat. 

Garantarea dreptului la apărare este reglementat şi în art.6 C.pr.pen., unde în alin 3 se 

prevede că organele judiciare au obligaŃia să încunoştinŃeze pe învinuit sau inculpat despre fapta 

pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia şi să-i asigure posibilitatea pregătirii şi 

exercitării apărării. 

Această obligaŃie este înscrisă şi în art.6 alin 3 lit. a din ConvenŃia europeană pentru 

apărarea drepturilor omului şi libertăŃilor fundamentale, potrivit căreia orice acuzat trebuie să fie 

informat în mod amănunŃit asupra naturii şi cauzei acuzaŃiei aduse împotriva sa. 

Totodată, prin aceeaşi convenŃie, se prevede, în art.5 pct.2, obligaŃia organelor judiciare de 



a informa persoana arestată, printre altele şi asupra oricărei acuzaŃii aduse împotriva sa. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a explicat ce se înŃelege prin „cauză” şi „natura 

acuzaŃiei” aduse împotriva unei persoane, prin hotărârea din 24 octombrie 1996 în cauza De 

Salvador Torres contra Spaniei, arătând că acestea se referă la faptele imputate, respectiv, la 

calificarea juridică a acestora precum şi la circumstanŃele agravante existente. Dar, informarea în 

mod amănunŃit asupra faptelor imputate şi calificarea juridică a acestora nu ar trebui, în nici un 

caz, să fie ulterioară deciziei de trimitere în judecată. 

Atât în cauzele mai sus arătate cât şi în altele ( de exemplu: hotărârea din 25.07.2000 în 

cauza Mattoccia contra Italia) C.E.D.O. a considerat că o informare precisă şi completă cu privire 

la faptele care se reproşează acuzatului şi a calificărilor juridice reprezintă o condiŃie esenŃială a 

unui proces echitabil. S-a mai arătat că acest lucru trebuie făcut inclusiv prin intermediul actului 

de acuzare care nu trebuie să fie caracterizat prin imprecizie cu privire la detalii esenŃiale. 

În cauza de faŃă, ca urmare şi a neregularităŃilor din actul de sesizare mai sus reŃinute, 

inculpaŃii se află în imposibilitatea pregătirii şi exercitării apărării. 

 Potrivit dispoziŃiilor art. 238 C.pr.pen. dacă, în cursul urmării penale, se constată 

„împrejurări noi care pot duce la schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus 

începerea urmăririi penale” procurorul dispune acest lucru „prin ordonanŃă”. Conform art. 257 

C.pr.pen. procurorul trebuie să-i prezinte învinuitului „…materialul de urmărire penală potrivit 

dispoziŃiilor art. 250 şi următoarele, care se aplică în mod corespunzător”. Or, potrivit art. 253 

C.pr.pen. procurorul este „obligat să procedeze din nou la prezentarea materialului, dacă a efectuat 

noi acte de cercetare penala, sau dacă a constatat că trebuie să fie schimbată încadrarea juridică a 

faptei”.  

 Raportat acestor texte, analizate coroborat, se constată, mai întâi, că procurorul nu poate 

dispune trimiterea în judecată a inculpaŃilor cu privire la o altă infracŃiune decât cea pentru care li 

s-a prezentat materialul de urmărire penală fără a proceda, în prealabil, la o nouă prezentare a 

materialul de urmărire penală conform art. 257 raportat la art. 250 şi urm. C.pr.pen.. Este de 

observat că la prezentarea din nou a materialului de urmărire penală, inculpaŃii ar fi avut toate 

drepturile prevăzute de art. 251 şi 252 C.pr.pen., respectiv de a da declaraŃii şi de a face cereri (în 

noŃiunea de „cereri” incluzându-se orice fel de cereri şi nu doar cele de probe). 

 Pe de altă parte, se reŃine că, potrivit art. 262 C.pr.pen., procurorul poate emite 

rechizitoriul şi dispune trimiterea în judecată, numai „dacă constată că au fost respectate 

dispoziŃiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând 

probele necesare şi legal administrate”.  

Tot potrivit art. 262 C.pr.pen. dacă cu prilejul „rezolvării cauzelor” procurorul constată că 

este incidentă vreo cauză care împiedică punerea în mişcare a acŃiunii penale este obligat să 

dispună în consecinŃă. DispoziŃiile art. 262 C.pr.pen. se coroborează cu cele ale art. 263 alin. 4 



C.pr.pen., conform cărora „procurorul întocmeşte un singur rechizitoriu chiar dacă lucrările 

urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai mulŃi învinuiŃi sau inculpaŃi şi chiar dacă se dau 

acestora rezolvări diferite, potrivit art. 262”.  

 Prin urmare, analiza coroborată a art. 262 şi art. 263 alin. 4 C.pr.pen., cât şi a art. 253 

C.pr.pen., relevă că prin rechizitoriu nu se poate schimba încadrarea juridică sau reŃine o altă 

încadrare, diferită de cea existentă la momentul prezentării materialului de urmărire penală, fără 

încălcarea dreptului la apărare a persoanei trimise în judecată.  

 Din altă perspectivă, potrivit art. 263 alin. 1 C.pr.pen. „rechizitoriul trebuie să se limiteze 

la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală”. Or, după cum s-a arătat, inculpaŃii 

au fost trimişi în judecată pentru alte fapte decât cele pentru care se efectuase urmărirea penală.  

 Potrivit dispoziŃiilor art. 197 alin. 2 C.pr.pen. încălcarea dispoziŃiilor relative la sesizarea 

instanŃei este sancŃionată cu nulitatea absolută. Această nulitate nu poate fi înlăturată în nici un 

mod şi implică refacerea actului de sesizare întocmit cu încălcarea dispoziŃiilor imperative sus-

menŃionate. În acelaşi sens, sunt şi dispoziŃiile art. 332 alin. 2 C.pr.pen. potrivit cărora: „instanŃa 

se desesizează şi restituie cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale în cazul 

nerespectării dispoziŃiilor privitoare la …. sesizarea instanŃei…”. 

Deşi s-ar putea aduce în discuŃie durata rezonabilă a procesului penal, este de menŃionat că, 

cerinŃa ConvenŃiei ca examinarea cauzei să se facă într-un termen rezonabil trebuie raportată la 

fiecare caz în parte, luând în considerare durata procedurii, natura pretenŃiilor, complexitatea 

procesului, comportamentul autorităŃilor competente şi al părŃilor, dificultatea dezbaterilor, 

aglomerarea rolului instanŃei şi exercitarea căilor de atac. 

Celeritatea judecării proceselor nu este consacrată în legislaŃia naŃională în mod expres, 

decât într-un număr limitat de litigii, de pildă, în materia restituirii imobilelor preluate abuziv. 

Cu toate acestea, în Regulamentul pentru organizarea şi funcŃionarea instanŃelor, aprobat 

prin Ordinul nr.991/C/1993 al Ministerului JustiŃiei, se reglementează măsurile ce se dispun de 

instanŃă la primirea sesizării, stabilindu-se că prin acestea trebuie să se asigure soluŃionarea cu 

celeritate a cererilor primite şi că aceleaşi măsuri trebuie luate, în acelaşi scop, şi de către 

judecătorul căruia i s-a repartizat cauza spre soluŃionare (art.44 ). 

Judecarea procesului într-un termen rezonabil are ca scop înlăturarea incertitudinii în care 

se găsesc părŃile prin restabilirea, cât mai curând posibil, a drepturilor încălcate şi prin 

reinstaurarea legalităŃii, care trebuie să guverneze toate raporturile juridice într-un stat de drept, 

ceea ce constituie o garanŃie a unui proces echitabil. 

Astfel, este adevărat că procedura a durat aproape 7 ani pentru trei grade de jurisdicŃie şi o 

rejudecare în faŃa instanŃei de apel, însă această durată poate fi apreciată ca fiind justificată 

raportat la gravitatea şi complexitatea acuzaŃiilor aduse inculpaŃilor.  

De altfel, chiar pe parcursul rejudecării apelului, pentru unele infracŃiuni reŃinute în sarcina 



inculpaŃilor a intervenit prescripŃia răspunderii penale conf. disp. art. 122 lit. d şi 124 C.pen. – 

infracŃiunile prev. de art. 297, 290 C.pen.. 

Este adevărat că orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale într-un termen 

rezonabil. Însă este evident că este necesar ca justiŃia să fie pronunŃată în mod plenar satisfăcător. 

Respectarea acestui termen trebuie în mod imperios raportată la respectarea tuturor garanŃiilor 

procedurale, la o sesizare legală a instanŃei, la pronunŃarea unei hotărâri care să reprezinte 

materializarea principiului aflării adevărului. 

În termenul prevăzut de art.3853 al. (1) C.pr.pen. hotărârea a fost recurată de Parchetul de 

pe lângă Tribunalul Iaşi şi de inculpaŃii O.C.-C. şi B.C.-V. , solicitându-se casarea integrală a 

deciziei tribunalului şi rejudecarea de către aceeaşi instanŃă. 

Recursurile vizează nelegalitatea hotărârii pronunŃate de tribunal, motivându-se că au fost 

încălcate principiile contradictorialităŃii nemijlocirii şi oralităŃii şi implicit drepturile procesuale 

ale părŃilor în condiŃiile în care nu au fost puse în discuŃia părŃilor toate cererile şi excepŃiile 

invocate din oficiu, cu referire la excepŃia neregularităŃii actului de sesizare a instanŃei care a fost 

ridicată în deliberarea hotărârii atacate. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate, ce vizează cazurile 

de casare prev. de art. 385 ind. 9 pct. 5 şi 6 C.pr.pen., dar şi din oficiu, în limite procedurale, 

Curtea constată că sunt întemeiate recursurile de faŃă, pentru considerentele ce urmează: 

Potrivit art. 197 alin. 2 C.pr.pen., încălcarea dispoziŃiilor relative la sesizarea instanŃei este 

sancŃionată cu nulitatea absolută. 

Această nulitate nu poate fi înlăturată în nici un mod şi implică refacerea actului de 

sesizare întocmit cu încălcarea dispoziŃiilor imperative sus-menŃionate. În acelaşi sens sunt şi 

dispoziŃiile art. 332 alin. 2 C.pr.pen. potrivit cărora „instanŃa se desesizează şi restituie cauza 

procurorului pentru refacerea urmăririi penale în cazul nerespectării dispoziŃiilor vizând sesizarea 

instanŃei”. 

Pentru argumentele expuse pe larg în considerentele hotărârii tribunalului, această instanŃă 

s-a dezinvestit şi a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi pentru 

refacerea urmăririi penale şi a actului de sesizare al instanŃei. 

Pe timpul cercetării judecătoreşti cât şi al dezbaterilor care au avut loc în şedinŃa publică 

din 16.02.2010, inculpaŃii B.C.-V. şi O.C.-C., apărătorii acestora, celelalte părŃi participante în 

proces, şi nici procurorul, nu au invocat nelegala sesizare a instanŃei şi nu au solicitat restituirea 

cauzei la procuror, conform art. 380 C.pr.pen. raportat la art. 332 alin. 2 C.pr.pen.. ExcepŃia 

neregularităŃii actului de sesizare a fost ridicată din oficiu de către instanŃa de apel în deliberare, 

dar nu a fost repusă cauza pe rol, conform disp. art. 344 C.pr.pen.. 

În aceste condiŃii participanŃii la proces, atât învinuirea cât şi apărarea, nu au mai avut 

posibilitatea de a-şi exercita efectiv dreptul de a face cereri, de a ridica excepŃii, de a pune 



concluzii asupra fondului şi a oricăror chestiuni de drept. 

Rolul activ al instanŃei de judecată este limitat de contradictorialitate, deoarece instanŃa nu 

poate lua hotărâri din proprie iniŃiativă, fără a cere ca procurorul şi părŃile să-şi exprime punctul 

lor de vedere în chestiunea ce trebuie rezolvată. 

InstanŃa nu poate ajunge la o soluŃionare justă a cauzei decât numai pe baza cunoaşterii 

exacte a tuturor poziŃiilor şi argumentelor susŃinute de părŃi, fiind obligată să pună în discuŃie, deci 

în dezbatere contradictorie, toate cererile şi excepŃiile, inclusiv cele ridicate din oficiu, astfel cum 

prevede imperativ art. 302 C.pr.pen.. 

În consecinŃă, în baza art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. c C.pr.pen. au fost admise recursurile 

formulate şi s-a dispus rejudecarea cauzei de Tribunalul Iaşi, urmând a fi avute în vedere toate 

criticile aduse hotărârii – inclusiv cele vizând citarea părŃilor. 

4. Lămurirea cauzei sub toate aspectele, pe bază de probe – art. 62 

C.pr.pen. Expertiza medico-legală de identificare prin amprentă 

genetică ADN 

 
Organele judiciare trebuie să răspundă şi cerinŃei privitoare la sarcina probei, care 

revine întotdeauna acestora, motiv pentru care interpretarea probelor se face în 
fiecare etapă a procesului penal, concluziile unui organ judiciar nefiind 
obligatorii şi definitive pentru următoarea fază a procesului. Adoptarea unei 
hotărâri de condamnare trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăŃie, iar în 
caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunŃe o 
soluŃie de achitare. 

Stabilirea profilului ADN e posibilă cu condiŃia ca firele de păr rupte să posede o 
porŃiune din teaca lor epitelială. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 136 din 7 septembrie 2010 

Prin sentinŃa penală nr. 176 din 03.03.2009, Tribunalul Iaşi a dispus în baza ar. 11 pct. 2 

lit. a raportat la art. 10 lit. c C.pr.pen. achitarea inculpatului C.R.-V. pentru săvârşirea 

infracŃiunilor de omor deosebit de grav, prev. de art. 174-176 lit. d C.pen. şi tâlhărie, prev. de art. 

211 alin. 2 lit. „d” şi „e” C.pen., cu aplicarea art. 13 C.pen.. 

În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. s-a constatat că persoana vătămată P.P. nu s-a constituit 

parte civilă în cauză. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, prima instanŃă a reŃinut în esenŃă, următoarea situaŃie de 

fapt: 

Prin decizia penală nr. 3310/24.05.2006, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, SecŃia Penală a 

casat decizia penală nr. 359/1.11.2005 a CurŃii de Apel Iaşi şi, respectiv sentinŃa penală nr. 

229/28.03.2005 a Tribunalului Iaşi şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanŃa de fond, 

respectiv Tribunalul Iaşi. 

Pentru a se pronunŃa astfel I.C.C.J. a reŃinut următoarele: 



Prin sentinŃa penală nr.229 din 28 martie 2005 Tribunalul Iaşi l-a condamnat pe inculpatul C.R.-

V., în baza art.211 alin.2 lit. d, e C.pen., cu aplicarea art.13 C.pen., la 6 ani închisoare; în baza art. 174-

176 lit.d C.pen., la 22 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a, b C.pen. pe o 

perioadă de 10 ani. 

Conform art.33 lit. a, art.34 lit. b C.pen. pedepsele au fost contopite, inculpatul urmând să 

execute pedeapsa cea mai grea de 22 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. 

a, b C.pen., ca pedeapsă complementară, cu aplicarea art.71 şi 64 C.pen.. 

S-a constatat că nu există constituire de parte civilă în cauză. 

Inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat. 

InstanŃa a reŃinut în fapt că în noaptea de 14/15 martie 2000 inculpatul C.R.-V., prin aplicarea 

mai multor lovituri cu un corp înŃepător tăios l-a ucis pe P.Gh., pe drumul potecă ce leagă satul F. al 

comunei S. de oraşul H., jud. laşi. 

Victima a fost găsită în dimineaŃa zilei de 15 martie 2000 de doi muncitori, fiind sesizat organul 

de poliŃie, echipa operativă de urmărire penală efectuând cercetarea locului faptei şi consemnând constatările 

prin procesul verbal din 15 martie 2000. 

Din raportul de autopsie a rezultat că moartea numitului P.Gh. a fost violentă, datorată şocului 

hemoragie instalat urmare a mai multor plăgi înjunghiate penetrante toraco-abdominale şi toraco-pulmonare, 

urmate de hemotorax. Plăgile au fost produse prin lovire cu corp tăietor - înŃepător (lamă de cuŃit). 

Sângele victimei conŃinea 1,80%o alcool. 

Inculpatul C.R.-V. nu a recunoscut săvârşirea faptei. 

Analizând materialul probator administrat în ambele faze ale procesului, instanŃa a reŃinut 

că în dimineaŃa de 14 martie 2000 victima P.Gh. a plecat din comuna S., satul F., la Iaşi la un 

proces civil, luând asupra sa suma de 50.000 lei vechi. 

A revenit în oraşul H. cu trenul la ora 1900, întâlnindu-se în faŃa barului cu inculpatul C.R.-V., acesta 

din urmă, aşa cum a rezultat din materialul probator, locuia în comuna C.C. la părinŃii săi, fiind 

divorŃat şi cunoscut ca un mare consumator de băuturi alcoolice, iar în dimineaŃa de 14 martie 2000 a luat 

suma de circa 1.000.000 lei vechi de acasă şi aplecat spre oraşul H., consumând băuturi alcoolice în 

diferite baruri. 

Potrivit declaraŃiilor sale, inculpatul s-a întâlnit cu victima, care era împreună cu o persoană, 

rămasă neidentificată, în jurul orelor 1900, când a mers spre gară, cerându-i victimei un foc pentru 

Ńigară, iar aceasta, în replică i-a solicitat să-i facă cinste cu un rachiu. 

În aceste condiŃii cei trei au intrat în bar aşezându-se la o masă, unde au consumat alcool, iar 

inculpatul a cumpărat două Ńigări. 

S-a stabilit - şi inculpatul a confirmat - că victima P.Gh. avea asupra sa un pachet cu Ńigări 

„P.”. În jurul orelor 2030 grupul celor trei a părăsit barul, persoana neidentificată luând-o într-o direcŃie, iar 

inculpatul şi victima mergând împreună pe str. N.Iorga şi la prima intersecŃie, după circa 150 metri au 



schimbat direcŃia, spre stânga, pe un drum de Ńară, spre satul F. 

Pe acelaşi drum de tară se deplasa, în direcŃie opusă, martorul S.I. care, potrivit declaraŃiilor sale, 

în jurul orelor 2045 a întâlnit pe traseu, locul de întâlnire fiind mai în urmă faŃă de cel în care a fost comis 

omorul, în raport de sensul de mers al victimei, două persoane, mergând una în faŃa celeilalte. 

Într-o primă declaraŃie martorul a descris fizionomia primei persoane, asemănătoare celei a 

inculpatului, pentru ca ulterior să revină şi să precizeze că fiind noapte, nu a recunoscut pe nici una. 

Martorul se deplasa spre locul de muncă, fiind paznic de noapte şi continuându-şi drumul a intrat, 

în jurul orelor 2050, într-un bar de unde şi-a cumpărat Ńigări şi în care se aflau barmanul L.M. şi 

cumpărătorii O.A. şi S.C., care jucau table. După circa 5 minute martorul a plecat din bar. De 

menŃionat că acest bar se afla la aproximativ 500 m de locul faptei, la intersecŃia str. N.Iorga cu 

drumul de Ńară spre satul F. 

S-a mai stabilit, pe baza declaraŃiilor martorilor, coroborate cu cele ale inculpatului, că 

acesta din urmă a intrat în barul respectiv după 20-30 minute de la plecarea martorului S.I. din 

local. 

Analizând întregul material probator, instanŃa a concluzionat că autor al omorului, al cărui 

victimă a fost P.Gh., este inculpatul C.R.-V., în considerarea următoarelor elemente: 

Potrivit precizărilor suplimentare la raportul de autopsie, decesul lui P.Gh. a survenit între 

orele 21-2300 din seara de 14 martie 2000. Pe drumul de Ńară, până la locul faptei, martorul S.I. a 

întâlnit, două persoane, dintre care, una avea fizionomia asemănătoare cu a inculpatului şi în orice 

caz, fără să mai fi întâlnit pe traseu alte persoane. Această întâlnire a avut loc în jurul orelor 2045, 

înscriindu-se orar în timpul necesar omorului, care potrivit precizărilor medico - legale, a avut loc 

între orele 21-2300. 

Inculpatul a părăsit cu victima barul „P.” în jurul orelor 2030 şi faŃă de distanŃa de 650 m de 

la acesta la locul crimei, cei doi au avut timpul necesar de deplasare, iar inculpatul de săvârşire a 

omorului şi de a reveni la barul „S.”, în care a intrat în jurul orelor 2110 -2120. InstanŃa a înlăturat 

apărarea inculpatului în sensul că de la barul „P.” a plecat cu victima la orele 20 şi ajungând la 

intersecŃia cu drumul de Ńară spre satul F., el a intrat în barul „S.”, iar victima a continuat 

deplasarea singură pe drumul de Ńară, întrucât a constatat că distanta dintre cele două baruri fiind 

de numai 175 m, nu se explică parcurgerea acesteia în 40-50 minute, stabilit fiind că a intrat în 

barul „S.” între orele 2110- 2120. 

Potrivit procesului-verbal de constatare a locului faptei, într-o plagă de la degetul mijlociu 

al mâinii stângi a victimei a fost găsit un fir de păr, în lungime de 16 mm. Acest fir de păr a fost 

expertizat de IML – Craiova, Laboratorul de identificare genetică prin tipizarea ADN din 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova care, prin buletinul tipizare ADN nr.65 P din 15 

octombrie 2002 a concluzionat că acesta prezintă amprenta ADN identică cu cea obŃinută de la 

inculpatul C.R.-V. 



Şi această probă a fost contestată de inculpat prin apărător pentru că, pe de o parte, aşa cum 

a rezultat din adresa nr.A8/10525 din 23 octombrie 2003 a I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti, 

este posibilă identificarea amprentei ADN cu condiŃia ca firele de păr să posede o porŃiune din 

teaca lor epitelială, ori, firul de păr expertizat nu avea rădăcină, iar pe de altă parte, comparaŃia 

firului de păr ridicat de la locul faptei s-a făcut cu un fir de păr al victimei dar care, printr-o 

numerotare a plicurilor, din eroare sau din rea-credinŃă, a fost atribuit ca aparŃinând inculpatului. 

InstanŃa a înlăturat şi această critică, reŃinând că expertiza a fost efectuată de o instituŃie 

autorizată, iar plicurile cu fire de păr recoltate pentru comparaŃie cu cel ridicat de la locul faptei au 

fost în realitate, renumerotate. 

Pentru a înlătura orice dubiu, instanŃa a admis efectuarea unei noi expertize ADN la I.N.M.L. – 

„Mina Minovici” - Bucureşti, mijloc de probă asupra căruia, însă, s-a revenit, întrucât I.M.L.- Craiova 

prin adresa nr.2275 din 28 mai 2004 a comunicat că firul de păr ridicat de pe degetul victimei s-a 

distrus în procesul de prelucrare. 

Laboratorul Exterior de Medicină Legală Iaşi, prin adresa nr.1760 din 3 aprilie 2000, a comunicat că 

pe pantalonii ridicaŃi de la inculpat s-au evidenŃiat urme foarte fine de sânge, insuficiente însă pentru 

determinarea speciei. 

Conform declaraŃiilor inculpatului, coroborat cu ale martorilor, după ce sus-numitul a părăsit barul 

„S.”, a mai consumat băuturi alcoolice, în barul „C.” şi din cauza stării de ebrietate a adormit lângă un 

gard. 

În jurul orelor 600 din dimineaŃa zilei de 15 martie 2000 a mers din nou în barul „P.”, unde în seara 

precedentă s-a aflat cu victima. Aici inculpatul a scos din buzunar un pachet de Ńigări „P.”, din care i-a servit 

pe martorii M.V. şi O.S. 

Este cert stabilit că victima P.Gh. avea asupra sa în seara precedentă, când se afla în compania 

inculpatului în bar, un pachet de Ńigări „P.”, fapt recunoscut, de altfel, şi de inculpat, în acelaşi sens fiind şi 

constatările din procesul-verbal de constatare la faŃa locului, găsindu-se într-un buzunar al gecii victimei 

două resturi de Ńigări, din care unul marca „P.”, iar alt buzunar întors pe dos. 

Cum nu s-a mai găsit asupra victimei pachetul de Ńigări „P.”, în contextul celorlalte constatări s-a 

impus concluzia că acesta a fost sustras de agresor. 

Inculpatul a recunoscut că Ńigările „P.” pe care le avea asupra sa proveneau de la victimă, însă a 

negat că le-a sustras de la aceasta, explicaŃiile cu privire la împrejurările în care a intrat în posesia lor fiind 

contradictorii, pornind de la versiunea cumpărării lor de la victimă pe drum, după ieşirea din bar, 

continuând cu cea a găsirii Ńigărilor în buzunarul său, a doua zi dimineaŃa, fără să ştie cum au ajuns la 

el şi încheind cu versiunea că ar fi primit 3-4 Ńigări de la victimă în chiar momentul întâlnirii cu aceasta, 

pe care nu le-a fumat. 

Conchizând, instanŃa a reŃinut că inculpatul, pe fondul consumului excesiv de alcool, 

respectiv acesta consumând în acea zi în jur de 10 sticle a 1/2 litri bere, circa 800 ml votcă şi 750 



ml vin, a agresat-o pe victima P.Gh., materializând o intenŃie repentină de a ucide, în ideea 

însuşirii unui pachet de Ńigări „P.”. 

Împotriva acestei hotărâri inculpatul C.R.-V. a declarat apel, criticând-o pentru nelegalitate 

şi netemeinicie, susŃinând că nu este autorul faptelor. 

Prin decizia penală nr.359 din 1 noiembrie 2005 Curtea de Apel Iaşi a admis apelul 

inculpatului C.R.-V., desfiinŃând în parte, în latură penală, hotărârea atacată şi, în rejudecare, în 

baza art.11 pct.2, lit. a, combinat cu art.10 lit. a C.pr.pen., l-a achitat pe inculpat pentru 

infracŃiunea prevăzută de art.211 alin.2 lit. d, e C.pen., cu aplicarea art.13 C.pen. 

A redus pedeapsa de la 22 ani închisoare, la 18 ani închisoare aplicată inculpatului pentru 

săvârşirea infracŃiunii prevăzute de art.174-176 lit. d C.pen. 

InstanŃa de control judiciar a constatat, cu referire la criticile formulate în apel, că expertiza 

ADN a fost efectuată în condiŃii de legalitate, că plicurile nu au fost înlocuite între ele, ci 

renumerotate. 

Traseul urmat de victimă, aşa cum a fost reŃinut de instanŃa de fond este corect stabilită, 

martorul O.A., ale cărui declaraŃii au fost invocate în apărare, raportându-şi aprecierile orare în 

funcŃie de programul de la televizor, aprecieri care, însă, se contrazic. 

InstanŃa de apel a reŃinut că s-a făcut o greşită apreciere a probelor în legătură cu săvârşirea 

infracŃiunii de tâlhărie. 

Faptul că inculpatul fuma Ńigări „P.” în dimineaŃa următoare faptei, ca şi victima, nu 

dovedeşte cert că acesta i le-ar fi sustras, mai ales că inculpatul a dat diferite explicaŃii în legătură 

cu prezenŃa Ńigărilor asupra sa. Este cert că inculpatul a ucis victima pe fondul stării de tulburare în 

care se afla, cu scopul de a o tâlhări, această acŃiune neputându-se însă finaliza din lipsa bunurilor. 

Numai dacă scopul urmărit ar fi fost efectiv realizat, atunci ar fi existat şi o infracŃiune de tâlhărie. 

Că inculpatul a ucis victima în scopul de a o tâlhări a mai rezultat din constatările potrivit 

cărora buzunarele erau întoarse, controlate. În consecinŃă, instanŃa de apel l-a achitat pe inculpat 

pentru săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie şi prin reevaluarea circumstanŃelor şi împrejurărilor 

comiterii faptei a redus pedeapsa pentru infracŃiunea de omor deosebit de grav. 

Decizia penală menŃionată a fost atacată cu recurs de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Iaşi şi de inculpat. 

În recursul parchetului, motivat în considerarea cazurilor de casare prevăzute de art.385 

ind. 9 alin.1, pct.18, 17 şi 14 C.pr.pen., a fost criticată soluŃia de achitare a inculpatului pentru 

infracŃiunea de tâlhărie, materialul probator confirmând sustragerea Ńigărilor de inculpat de la 

victimă, de menŃinere a încadrării juridice în prevederile art. 176 lit. d C.pen., în condiŃiile în care 

nu există fapta de tâlhărie şi de reducere a pedepsei, care este nejustificată. 

Inculpatul C.R.-V. a invocat cazul de casare prevăzut de art.385 ind.9 alin.1 pct.18 

C.pr.pen., reiterând criticele de la judecata din apel, respectiv greşita apreciere a probelor şi mai cu 



seamă a constatărilor expertizei ADN, falsitatea premiselor expertizei derivând din pretinsa 

substituire a probelor, reŃinerea incorectă a itinerariului urmat de inculpat raportat la timp în 

intervalul orar ce a precedat şi urmat săvârşirii faptei şi, în esenŃă, eroarea gravă comisă de instanŃă 

atunci când, în contradicŃie cu probele, a reŃinut că faptele au fost săvârşite de inculpat. 

S-a solicitat în principal casarea hotărârilor şi achitarea inculpatului, întrucât faptele nu au 

fost săvârşite de acesta, iar în subsidiar trimiterea cauzei pentru rejudecare. 

Verificând hotărârea criticată pe baza materialului de la dosar, Înalta Curte de CasaŃie şi 

JustiŃie a reŃinut următoarele: 

Atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cel al judecăŃii a existat preocuparea strângerii 

probelor necesare stabilirii adevărului şi lămuririi cauzei sub toate aspectele. 

Probele administrate în cursul urmăririi penale au fost verificate nemijlocit în condiŃii de 

publicitate şi contradictorialitate de către instanŃă, dispunându-se, unde a fost cazul, completarea 

acestora. 

A fost, un astfel de caz, atunci când s-a relevat importanŃa stabilirii intervalului orar în care a 

survenit decesul victimei, I.M.L - Iaşi precizând că acest interval a fost cu 6 - 12 ore în urmă, dar 

şi acesta fiind variabil funcŃie de multipli factori implicaŃi în evoluŃia fenomenelor cadaverice, 

răspuns completat cu cele ale Serviciului de Medicină Legală Iaşi potrivit cărora decesul s-a 

produs într-o perioadă de timp de cel puŃin 12 ore şi cel mult 14 ore anterior autopsiei, respectiv 

între orele 2100 - 2300 pe data de 14 martie 2000, comunicând şi că autopsia a fost efectuată la morga 

Spitalului H. în data de 15 martie 2000, între orele 1100 - 1300. 

Aşa cum a rezultat din aceste relaŃii, datele orare sunt relative (intervale 6-12 ore, respectiv 

12 - 14 ore, în condiŃiile în care punctul de plecare - ora efectuării autopsiei, - nu este consemnată 

în raportul medico-legal de autopsie) rămânând doar realitatea decesului victimei în seara de 14 

martie 2000, în proximitatea orelor 21-23. 

De asemenea, a existat preocupare şi pentru lămurirea aspectelor critice referitoare la 

valoarea probantă a Buletinului tipizare ADN al I.M.L. - Craiova, instanŃa admiŃând cererea 

inculpatului de efectuare a unei noi expertize, de data aceasta la Institutul NaŃional de Medicină 

Legală „Mina Minovici” Bucureşti, la care a revenit urmare răspunsului I.M.L. Craiova potrivit 

căruia firul de păr de comparat a fost distrus în procesul analizelor de laborator. Demersul 

instanŃei însă, în înlăturarea oricăror dubii asupra valorii ştiinŃifice a acestei probe nu a fost dus 

până la capăt, aspect ce va fi analizat ulterior. 

În sfârşit, martorii audiaŃi în cursul urmăririi penale au fost reaudiaŃi - chiar în mod repetat 

- în faŃa instanŃei, care a stabilit cu certitudine şi a reŃinut corect traseul urmat de inculpat, orele cu 

aproximaŃie şi localurile, în succesiune, în care acesta a consumat băuturi alcoolice şi în care s-a 

aflat împreună şi cu victima. 

Pentru a reŃine că inculpatul C.R.-V. este autorul infracŃiunilor deduse judecăŃii, instanŃele 



au avut în vedere constatările procesului-verbal de cercetare la faŃa locului, schiŃa şi planşele foto, 

raportul de autopsie cu precizările suplimentare, declaraŃiile martorilor prin care a fost reconstituit 

traseul urmat de inculpat anterior comiterii faptelor, împreună cu victima şi singur după uciderea 

acesteia, celelalte constatări tehnico-ştiinŃifice şi expertize (identificare pete de sânge pe pantalonii 

inculpatului, a căror origine nu a putut fi determinată, identificare grupa sanguină a inculpatului, 

constatarea unor urme pe diferite obiecte şi în sol ş.a.), declaraŃiile inculpatului şi nu în cele din 

urmă concluziile Buletinului de tipizare ADN al Laboratorului de identificare genetică prin 

tipizarea ADN din cadrul Institutului de Medicină Legală Craiova, potrivit cărora firul de păr 

recoltat din mâna victimei P.Gh. prezintă amprenta ADN identică cu cea obŃinută de la inculpatul 

C.R.-V., posibilitatea de coincidenŃă cu o altă probă întâmplătoare fiind de 1 la 62,5 miliarde de 

indivizi. 

Dată fiind valoarea ştiinŃifică a acestui din urmă mijloc de probă era de datoria instanŃei să 

înlăture orice îndoieli care s-au exprimat atât în privinŃa aptitudinii biologice a materialului (firul 

de păr recoltat din mâna de pe degetul victimei) pentru identificarea medico-legală prin amprenta 

genetică, cât şi în cea a exactităŃii concluziilor buletinului de tipizare ADN al Laboratorului de 

identificare genetică din cadrul I.M.L. - Craiova. 

Preocuparea, sub aceste aspecte, s-a oprit, aşa cum s-a arătat, în momentul în care I.M.L. - 

Craiova a comunicat că firul de păr ridicat de pe degetul mijlociu al cadavrului P.Gh. s-a distrus în 

procesul de prelucrare. 

Demersurile, însă, până în acest moment, s-au materializat în obŃinerea unor relaŃii cu 

caracter medico-legal de la I.N.M.L. - „Mina Minovici”, Bucureşti care în nici un caz nu înlătură 

îndoielile. 

Astfel, prin Raportul de expertiză criminalistică nr.363151 din 8 mai 2000 al Institutului de 

Criminalistică din I.G.P. se concluzionează că firul de păr recoltat de pe degetul victimei a fost 

detaşat prin rupere. 

I.N.M.L. „Mina Minovici” - Bucureşti cu adresa nr.A8/10515 din 23 octombrie 2003, ca 

răspuns la întrebarea instanŃei dacă expertiza ADN poate fi efectuată pe fire de păr detaşate prin 

rupere şi care nu prezintă rădăcină, a comunicat că stabilirea profilului ADN este posibilă, cu 

condiŃia ca firele rupte să posede o porŃiune din teaca lor epitelială. Mai departe, acelaşi institut a 

comunicat cu adresa din 14 iunie 2004 că profilul ADN se realizează pe baza analizei a 16 

markeri, cu menŃiunea că numai 7 markeri corespund cu cei analizaŃi de Laboratorul de Identificare 

Genetică prin tipizare ADN al UniversităŃii de Medicină şi Farmacie - Craiova. 

Cu toate acestea, prin buletinul tipizare ADN al Laboratorului de identificare genetică prin 

tipizare ADN nr.65 P din 15 octombrie 2002, sub autoritatea Institutului de Medicină Legală - 

Craiova, s-a concluzionat asupra identităŃii amprentei ADN a firului de păr recoltat de pe degetul 

victimei cu cea obŃinută de la inculpatul C.R.-V., apărând astfel contradicŃii de substanŃă între 



concluziile I.M.L. Craiova şi punctele de vedere exprimate prin adresele I.N.M.L. - „Mina 

Minovici” Bucureşti. 

Pentru eliminarea acestora şi Ńinând seama de valoarea probantă a expertizei medico-legale 

de identificare prin amprenta genetică (ADN), se impunea în cauză să se solicite, în raport cu 

competenŃa ce îi revenea potrivit art.24 din OrdonanŃa Guvernului nr.1 din 20 ianuarie 2000, 

Comisiei Superioare medico-legale de pe lângă Institutul de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina 

Minovici” Bucureşti, verificarea şi avizarea, din punct de vedere ştiinŃific, a concluziilor 

Buletinului tipizare ADN emis sub autoritatea I.M.L. - Craiova, în contradicŃie cu cele exprimate 

prin adresele I.M.L. „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, susmenŃionate. 

Curtea a mai constatat că, la termenul din 9 septembrie 2004 instanŃa a pus în discuŃia 

părŃilor utilitatea unei adrese către I.M.L. - „Mina Minovici” - Bucureşti pentru a preciza dacă este 

posibilă compararea rezultatelor expertizei genetice realizate de I.M.L. - Craiova în privinŃa firului 

de păr ridicat de pe degetul victimei, cu proba fir de păr ce ar fi prelevat în prezent de la inculpatul 

C.R.-V.. 

Procurorul nu s-a opus însă întrucât apărătorii inculpatului au invocat erori în modul de 

păstrare, transmitere şi numerotare a plicurilor care au conŃinut firele de păr expertizate de I.M.L. - 

Craiova, instanŃa a constatat că acest demers nu este util. 

Motivele reŃinute de instanŃă pentru a renunŃa la administrarea acestei probe nu sunt 

întemeiate, însăşi instanŃa motivând judicios prin hotărâre respectarea condiŃiilor legale de 

recoltare, conservare şi transmitere a firului de păr ridicat de pe degetul cadavrului. 

ObiecŃiile ridicate în apărare cu privire la substituirea firului de păr în discuŃie nu sunt 

decât speculaŃii, fiind cert stabilit că este vorba de o simplă renumerotare a plicurilor - faŃă de cea 

făcută când au fost trimise la Institutul de Criminalistică al I.G.P. - transmise la I.M.L. Craiova. 

Aşa fiind şi în măsura în care Comisia superioară medico-legală de pe lângă Institutul de 

Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” ar fi avizat din punct de vedere ştiinŃific concluziile 

Buletinului tipizare ADN al I.M.L. Craiova în ce priveşte profilul ADN al firului de păr ridicat de 

pe degetul victimei, pentru înlăturarea oricăror îndoieli s-a apreciat ca utilă compararea 

rezultatelor la acest fir de păr cu cele ce se vor obŃine de la proba firului de păr ce va fi ridicată în 

prezent de la inculpat. 

FaŃă de indicaŃiile date de instanŃa de casare, care sunt obligatorii pentru instanŃa de fond, 

Tribunalul Iaşi, în rejudecare, a procedat la solicitarea avizului Comisiei Superioare medico-legale 

de pe lângă Institutul de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” în ceea ce priveşte 

concluziile Buletinului tipizare ADN al IML Craiova ce a avut ca obiect stabilirea profilului ADN 

al firului de păr ridicat de pe degetul victimei P.Gh.. 

Prin adresa nr. EJ/11607/2006 Comisia Superioară de Medicină Legală din cadrul 

Institutului Mina Minovici, cu privire la buletinul ADN a constatat următoarele: 



Markerii genetici menŃionaŃi în tabelul de date la rubrica „loci” sunt într-adevăr utilizaŃi la 

identificările de persoane. Pentru a se realiza identificarea completă a unei persoane este însă 

obligatorie includerea în protocolul de investigaŃie a markerilor ADN de sex. Buletinul nu 

specifica metoda de analiză utilizată în laborator (tehnicile de izolare a ADN din probele 

biologice, protocolul PCR, protocolul de electroforeză), Pentru edificarea cu privire la profilele 

ADN înscrise în tabelul de date al buletinului este necesară studierea genotipurilor imaginilor 

evidenŃiate în urma testării ADN prin electroforeză în gel, a celor 9 markeri (LOCI) investigaŃi. 

Buletinul nu precizează metode de calcul probabilistic utilizată pentru aflarea „ProbabilităŃii de 

coincidenŃă”. 

FaŃă de lipsa acestor elemente esenŃiale pentru avizarea Buletinului tipizare ADN 

nr.65/P/15.10.2002, instanŃa a solicitat Institutului de Medicină Legală Craiova să comunice 

Comisiei Superioare de Medicină Legală toate aspectele menŃionate prin adresa al cărei conŃinut a 

fost redat anterior, pe larg. 

Comisia Superioară, analizând întregul material înaintat de Institutul de Medicină Legală 

Craiova a constatat următoarele: 

În protocolul de investigare pentru stabilirea amprentei ADN în cauze ce-l vizează pe 

inculpatul C.R.-V. nu au fost incluşi markeri de sex, deşi genotiparea markerilor de sex reprezintă 

o condiŃie necesară şi obligatorie a fiecărui protocol de analiză întreprins în scopul identificării 

indivizilor umani. 

Expertiza întocmită de Institutul de Medicină Legală Craiova nu precizează metodele de 

laborator pentru efectuarea expertizei ADN, deşi această obligaŃie este prevăzută de dispoziŃiile 

Codului de procedură penală şi nu face nici o referire la caracteristicile morfologice de firele de 

păr supuse analizei, deşi acest aspect este deosebit de important, ştiut fiind faptul că numai firele 

de păr cu bulb sunt proprii genotipării ADN. 

Referitor la observaŃia privind necesitatea studierii imaginii genotipurilor evidenŃiate în 

urma testării ADN, Institutul de Medicină Legală Craiova a comunicat că nu dispune de imaginile 

solicitate deoarece placa de electroforeză se regenerează la fiecare nouă testare. FaŃă de acest 

răspuns Comisia Superioară a comunicat instanŃei că fotodocumentarea imaginilor reprezintă o 

condiŃie necesară şi obligatorie a fiecărui protocol de analiză, iar arhivarea sistematică a 

rezultatelor testelor ADN prin fotoducumentare constituie un material documentar cu valoare 

probatorie şi după ani de zile de la efectuarea examenului ADN. 

Prezentarea metodologiei de calcul probabilistic care serveşte la formularea concluziilor 

este parte componentă a oricărei expertize ştiinŃifice fiind prevăzută în Codul de procedură penală 

(art. 123 alin. B). 

Publicarea unei metodologicii de calcul probabilistic într-o revistă de specialitate, astfel 

cum a precizat Institutul de Medicină Legală Craiova nu înlătură obligaŃia respectării prevederilor 



Codului de procedură penală. 

Referitor la precizarea bazei de date utilizate pentru calculul de probabilitate s-a 

concluzionat că publicarea unor date referitoare la frecvenŃa caracterelor genetice populaŃionale 

pentru un set de markeri ADN nu echivalează cu constituirea unei baze de date genetice care să 

servească în scop de identificare. 

În cazul de faŃă, Comisia Superioară a concluzionat că nu se mai poate face o reanalizare 

genetică a materialului biologic. Prin urmare, comisia a stabilit că nu deŃine elemente pe baza 

cărora să poată infirma concluziile Buletinului de tipizare ADN nr. 65/P/15.10.2002 efectuat de 

IML Craiova şi UMF Craiova. 

Raportat la concluziile Comisiei Superioare de Medicină Legală din cadrul Institutului 

NaŃional de Medicină Legală „Mina Minovici” care nu a avizat favorabil, dar nici nu a infirmat 

buletinul de analiză efectuat de I.M.L. Craiova şi având în vedere indicaŃiile din decizia de casare 

a I.C.C.J., instanŃa a dispus ca prin intermediul Laboratorului de Medicină Legală Iaşi să fie 

prelevate noi fire de păr de la inculpatul C.R.-V. în vederea stabilirii profilului genetic al probei de 

referinŃă a inculpatului. 

Cel de-al doilea obiectiv al expertizei a vizat compararea rezultatelor, respectiv a profilului 

de referinŃă al inculpatului C.R.-V. cu profilul evidenŃiat la nivelul probei judiciare – fir de păr 

găsit pe degetul victimei P.Gh.. 

Institutul de Medicină Legală Mina Minovici a efectuat raportul de expertiză solicitat 

reprezentând examen ADN – A 15/5234/2004 din 14.01.2009 care a primit avizul Comisiei 

Superioare de Medicină Legală şi ale cărui concluzii sunt următoarele: 

Analiza genetică a firelor de păr prelevate de inculpatul C.R.-V. au pus în evidenŃă un 

profil genetic unic, complet, aparŃinând unei persoane de sex masculin. 

Profilul ADN al inculpatului C.R.-V. este diferit de profilul ADN raportat de I.M.L. 

Craiova pentru C.R.-V.; 

Caracterele genetice din profilul ADN aparŃinând numitului C.R.-V. nu se regăsesc 

evidenŃiate între caracterele genetice raportate de I.M.L. Craiova pentru proba judiciară „fir de păr 

ridicat de pe degetul mijlociu al cadavrului P.Gh. sau firele de păr de pe hainele victimei. 

Profilul ADN al numitului C.R.-V. nu are nici un corespondent nici în celelalte profiluri 

ADN raportate de I.M.L. Craiova pentru victima P.Gh., suspecŃii S.I. şi R.D. sau firele de păr de 

pe hainele victimei. 

Întrucât între rezultatele testării genetice efectuate de I.M.L. Bucureşti şi rezultatele 

raportate de I.M.L. Craiova există diferenŃe semnificative, s-a recomandat, în scop lămuritor 

continuarea şi aprofundarea investigaŃiilor genetice, pentru care este necesară prelevarea şi 

testarea unor probe de sânge de la inculpatul C.R.-V., precum şi de la suspecŃii S.I. şi R.D. şi 

prelevarea unor probe biologice, probe de os de la victima P.Gh. prin procedura de exhumare, 



precum şi prelevarea unor probe de referinŃă de la rudele victimei (părinŃi, copii). 

Cu privire la aceste ultime recomandări pentru care reprezentantul parchetului a solicitat în 

şedinŃa din 26.02.2009 a le da curs, instanŃa a constatat că aceste indicaŃii exced obiectivelor 

expertizei medico-legale dispuse în cauză, precum şi cadrului procesual în care se desfăşoară 

judecata. 

Astfel, potrivit art. 317 C.pr.pen., judecata se mărgineşte la fapta şi persoana precizată în 

actul de sesizare al instanŃei. 

Cum sesizarea instanŃei vizează doar faptele de omor deosebit de grav şi tâlhărie pretins a 

fi comise de inculpatul C.R.-V., instanŃa nu deŃine mijloacele legale de a solicita altor persoane, 

presupus a fi suspecte de comiterea acestor fapte de a se supune unor teste biologice, ale căror 

rezultate nu ar avea nici o relevanŃă în stabilirea vinovăŃiei sau nevinovăŃiei inculpatului din 

prezenta cauză. 

Drept consecinŃă, instanŃa a respins această cerere de aprofundare a investigaŃiilor genetice 

ca nefiind utilă şi concludentă în cauza dedusă judecăŃii. 

Cât priveşte celelalte constatări ale raportului de expertiză medico-legală, instanŃa a 

apreciat că acesta formulează concluzii certe, în sensul excluderii posibilităŃii ca firul de păr ridicat 

de pe degetul mijlociu al victimei P.Gh. să fi aparŃinut inculpatului C.R.-V. şi face ca expertiza 

genetică efectuată de I.M.L. Craiova să-şi piardă forŃa probantă pe care a dobândit-o în prima 

etapă procesuală. 

InstanŃa, analizând rezultatele examenului ADN întocmit de INML „Mina Minovici”, ce 

are valoarea unei probe ştiinŃifice, obiective şi realizată cu respectarea tuturor dispoziŃiilor legale 

precum şi probele testimoniale administrate în primele faze procesuale, a constatat că prin 

conŃinutul său ansamblul probator existent în cauză nu are un caracter cert şi decisiv în înlăturarea 

prezumŃiei de nevinovăŃie consacrată de lege în favoarea inculpatului. 

În Codul de procedură penală român, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 281/2003, 

prezumŃia de nevinovăŃie este înscrisă între regulile de bază ale procesului penal, în art. 52 

statuându-se că „orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăŃiei sale 

printr-o hotărâre penală definitivă”. 

Prin adoptarea prezumŃiei de nevinovăŃie s-au produs o serie de restructurări ale procesului 

penal şi ale concepŃiei organelor judiciare care trebuie să răspundă mai multor cerinŃe, atât în ceea 

ce priveşte sarcina probei care revine întotdeauna acestora, motiv pentru care interpretarea 

probelor se face în fiecare etapă a procesului penal, concluziile unui organ judiciar nefiind 

obligatorii şi definitive pentru următoarea fază a procesului; cât şi în adoptarea unei hotărâri de 

condamnare care trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăŃie, iar în caz de îndoială, ce nu 

poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunŃe o soluŃie de achitare. 

Toate aceste cerinŃe, sunt argumente pentru transformarea concepŃiei asupra prezumŃiei de 



nevinovăŃie dintr-o simplă regulă, garanŃie a unor drepturi fundamentale, într-un drept distinct al 

fiecărei persoane de a fi tractată ca nevinovată până la stabilirea vinovăŃiei printr-o hotărâre 

definitivă. 

Astfel, faptul că inculpatul C.R.-V. a fost inconsecvent în declaraŃiile date în faŃa organelor 

judiciare, dând mai multe variante ale modalităŃii în care a intrat în posesia Ńigărilor „P.” ce au 

aparŃinut victimei este irelevant, întrucât conform art. 66 alin.1 C.pr.pen., inculpatul beneficiază de 

prezumŃia de nevinovăŃie şi nu este obligat să-şi dovedească nevinovăŃia. Potrivit art. 69 C.pr.pen. 

„declaraŃiile inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului numai în 

măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce au rezultat din ansamblul probelor 

existente în cauză”. 

Ori, inculpatul nu a recunoscut nici un moment că ar fi ucis victima P.Gh. în scopul 

însuşirii unui pachet de Ńigări Plai deja început, astfel cum se susŃine prin actul de sesizare al 

instanŃei, fiind consecvent în menŃinerea acestei atitudini în toate etapele procesului penal. 

În dovedirea acestei poziŃii procesuale, inculpatul a adus depoziŃia martorului O.A. care a 

oferit repere orare sigure privind traseul parcurs de inculpat şi activităŃile desfăşurate de acesta în 

jurul orelor 20,40 – 21,00 din seara de 14.03.2000 când s-a stabilit în mod ştiinŃific că ar fi fost 

comisă fapta asupra victimei (decesul ar fi intervenit între orele 21-23). 

Din declaraŃiile martorilor L.M., O.A. şi S.C. imediat după comiterea faptei, respectiv în 

data de 16.03.2000 a rezultat că inculpatul C.R.-V. s-a aflat în barul „S.” unde a asistat la un joc de 

table (3-4 linii) desfăşurat între martorii O.A. şi S.C., după care a părăsit incinta barului împreună 

cu martorul O.A. Deplasarea inculpatului împreună cu martorul O. s-a desfăşurat pe un traseu ce 

duce spre centrul oraşului H şi a vizat o distanŃă de aproximativ 50 de m, după care martorul O. a 

intrat în locuinŃa sa. Din relatarea acestuia din urmă a rezultat că atunci când a ajuns în cameră, la 

televizor se difuza serialul „N.”, care potrivit programului TV s-a terminat la orele 21,00. Din 

coroborarea celor două informaŃii a rezultat că atât martorul, cât cu precădere inculpatul s-au aflat 

în bar într-un interval orar cuprins între orele 2035- 2040 şi până cel mai târziu 2055, din moment ce 

martorul a mai prins la venirea acasă difuzarea serialului la TV. 

După despărŃirea de martorul O., inculpatul şi-a continuat în mod cert deplasarea întrucât 

revenirea sa spre locul de unde plecase ar fi presupus reîntâlnirea cu martorii L. şi S. care 

părăsiseră barul imediat după plecarea inculpatului, deplasându-se în aceeaşi direcŃie. 

Această împrejurare este confirmată şi de declaraŃia gardianului H.A. care a precizat că s-a 

întâlnit cu inculpatul şi s-au deplasat împreună până la barul „Ph.” unde s-au întâlnit cu martorul 

G.D., sosit acolo de la orele 2115. Din coroborarea declaraŃiilor formulate de cei doi martori se 

poate stabili cu certitudine, împrejurarea că inculpatul a intrat în barul „Ph.” împreună cu martorul 

H.A. în intervalul orar 2115-2130, după care şi-a continuat deplasarea însoŃit de martorul G.D. spre 

barul „C.” unde au ajuns, conform celor susŃinute de martor în depoziŃia dată la data de 



16.03.2000, în jurul orelor 2145. 

Acelaşi martor a arătat că a stat în bar cu inculpatul la aceeaşi masă, timp de aproximativ 

40 de minute, perioadă suficientă pentru a observa cu ce haine era îmbrăcat inculpatul şi dacă 

acestea prezentau pete sau urme de sânge. Martorul a descris în declaraŃia sa aflată la dosarul de 

urmărire penală că inculpatul era îmbrăcat cu o giacă din imitaŃie de piele întoarsă, de culoare 

maro-deschis, o cămaşă galbenă cu capse, un tricou ce se vedea pe sub cămaşă în zona gâtului şi o 

pereche de blugi. Totodată, martorul a precizat că fiind haine de culoare deschisă nu a observat pe 

acestea, deşi acest lucru era foarte uşor, pete sau urme de umezeală. În jurul orelor 23,40 martorul 

G. a părăsit barul singur, întrucât inculpatul a dorit să rămână pentru a mai consuma băuturi 

alcoolice împreună cu martorii P.C. şi C.I. 

DeclaraŃiile martorilor O.A. şi G.D., consecvenŃi în susŃinerile de pe parcursul întregului 

proces penal şi oferind informaŃii în stabilirea reperelor orare prin raportare la evenimente ce pot fi 

verificate în mod obiectiv (programe TV), au conturat credibilitatea susŃinerilor inculpatului şi 

totodată lipsa de relevantă a declaraŃiilor martorului S.I. apreciate de rechizitoriu ca apte în 

stabilirea existenŃei faptelor şi a vinovăŃiei făptuitorului. 

Ori, din analiza declaraŃiilor succesive ale martorului S.I. s-a constatat că acesta a prezentat 

mai multe versiuni ale aceleiaşi împrejurări, respectiv descrierea persoanelor pe care le-a întâlnit 

în seara de 14.03.2000, în jurul orelor 20,35-20,45 pe drumul spre Abator de la restaurantul „G.” 

spre satul F., situaŃie ce poate fi apreciată ca temei al concluziei că declaraŃiile sale nu servesc la 

aflarea adevărului. 

Astfel, în depoziŃia formulată la data de 15.03.2000, imediat după descoperirea victimei, 

martorul a arătat că în seara precedentă s-a întâlnit, în jurul orelor 20,35 – 20,45 cu doi bărbaŃi, ce 

mergeau unul în faŃa celuilalt la o distanŃă de 2-3 m. Cel care se afla mai în faŃă fuma şi la lumina 

Ńigării a putut observa că bărbatul avea faŃa ovală, capul descoperit şi trăsăturile unei persoane cu 

vârsta de peste 44 de ani. 

Ulterior, martorul a revenit, arătând că persoana în cauză nu mai avea vârsta precizată 

iniŃial şi chiar nu poate preciza ce vârstă putea avea bărbatul pe care l-a întâlnit, întrucât acesta nu 

a vorbit pentru a aprecia acest fapt după tonalitatea vocii. Acelaşi martor a arătat că deşi pe 

victimă o cunoştea foarte bine, în seara când s-a întâlnit cu cei doi bărbaŃi nu a putut identifica în 

persoana celui care se deplasa mai în spate fizionomia victimei. 

Toate aceste informaŃii oferite de martor, pe lângă faptul că provin de la o persoană aflată 

pe lista suspecŃilor şi a cărei prezenŃă în zona în care a fost găsită victima nu a fost pe deplin 

lămurită de organele de urmărire penală, nu pot constitui un temei suficient de solid în stabilirea 

vinovăŃiei inculpatului, neputând fi coroborate cu nici un alt mijloc de probă. 

În condiŃiile în care obiectul cu care a fost suprimată viaŃa victimei nu a fost găsit, iar firul 

de păr ce se constituia într-o probă materială certă de stabilire a prezenŃei inculpatului în locul în 



care a fost găsită victima şi la momentul exercitării agresiunii, s-a dovedit ca nefiind al 

inculpatului, pata brun roşcat găsită pe pantalonul purtat de inculpat nu a putut fi determinată 

ştiinŃific ca fiind sânge uman sau provenind de la un animal, declaraŃia unui singur martor ce 

conŃine informaŃii incerte şi neclare nu poate constitui în nici un caz un temei legal pentru 

stabilirea răspunderii penale a inculpatului. 

De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în cauza Dănilă c. României din 

8.03.2007 că au fost încălcate dispoziŃiilor art.6 din ConvenŃia Europeană a drepturilor omului ca 

urmare a faptului că instanŃa a dispus condamnarea unei persoane în mod exclusiv pe depoziŃia 

unui martor. 

Având în vedere că la pronunŃarea unei condamnări, instanŃa trebuie să-şi întemeieze 

hotărârea pe bază de probe singure şi certe şi întrucât în cauză probele în acuzare nu au avut un 

caracter cert, nu au fost decisive sau erau incomplete, lăsând loc unei nesiguranŃe în privinŃa 

vinovăŃiei inculpatului, s-a impus a se da eficienŃă regulii potrivit căreia „orice îndoială este în 

favoarea inculpatului” (in dubio pro reo). 

Regula „in dubio pro reo” constituie un complement al prezumŃiei de nevinovăŃie, un 

principiu instituŃional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului, consacrat în art. 3 

C.pr.pen. se regăseşte în materia probaŃiunii. 

 În măsura în care dovezile administrate pentru susŃinerea vinovăŃiei celui acuzat 

conŃin o informaŃie îndoielnică tocmai cu privire la vinovăŃia făptuitorului în legătură cu fapta 

imputată, instanŃa nu îşi poate forma o convingere care să se constituie într-o certitudine, aceasta 

neputând concluziona decât în sensul nevinovăŃiei inculpatului. 

Înainte de a fi o problemă de drept, regula „in dubio pro reo” este o problemă de fapt. 

Înfăptuirea justiŃiei penale cere ca instanŃele să-şi întemeieze hotărârile pe care le pronunŃă nu pe 

probabilitate, ci pe certitudinea dobândită pe baza unor probe complete, decisive, sigure şi în 

măsură să reflecte realitatea obiectivă (fapta supusă judecăŃii). 

Chiar dacă în fapt s-au administrat probe în sprijinul învinuirii în toate etapele procesuale, 

tocmai în scopul înlăturării oricărei îndoieli, iar alte probe nu se întrevăd, ori pur şi simplu nu 

există în mod obiectiv şi totuşi îndoiala persistă în ceea ce priveşte vinovăŃia, aceasta fiind 

echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăŃie, singura concluzie ce se impune este aceea a 

achitării inculpatului pentru faptele imputate. 

În consecinŃă, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. combinat cu art. 10 lit. c C.pr.pen., 

tribunalul l-a achitat pe inculpatul C.R.-V. pentru infracŃiunile de omor deosebit de grav şi tâlhărie 

prev. de art. 174-176 lit. d C.pen. şi, respectiv 211 alin. 2 lit. d şi e C.pen. cu aplicarea art. 13 

C.pen.. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel în termen Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi 

invocând nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii. 



În motivarea apelului promovat s-a susŃinut că hotărârea de achitare a inculpatului C.R.-V. 

s-a întemeiat pe un probatoriu incomplet şi contradictoriu şi că prima instanŃă nu a manifestat un 

rol activ în administrarea tuturor probelor relevante, în vederea aflării adevărului. 

S-a menŃionat că noua expertiză ADN a concluzionat că analiza genetică a firelor de păr 

prelevate de la inculpat a evidenŃiat un alt profil ADN, diferit de profilul ADN raportat de IML 

Craiova în anul 2002, bazându-se pe examinarea unor fire de păr a căror provenienŃă este incertă. 

Totodată, a recomandat prelevarea şi testarea unei probe de sânge de la inculpatul C.R.-V., 

prelevarea probei urmând a se efectua în cadrul Laboratorului de Genetică al INML Bucureşti. 

Tribunalul Iaşi a ignorat recomandarea şi a dat forŃă probantă Raportului de expertiză 

medico-legală examen ADN efectuat de Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” 

Bucureşti. Avizul Comisiei Superioare de Medicină Legală nu oferă concludenŃa că expertiza 

ADN efectuată de INML Bucureşti constituie argumentul principal în a-l exonera pe inculpatul 

C.R.-V. de răspundere pentru autoratul comiterii faptelor. 

Această recomandare de aprofundare a investigaŃiilor genetice apare ca fiind utilă şi 

concludentă pentru soluŃionarea cauzei, având în vedere, pe de o parte, contradicŃiile de substanŃă 

între concluziile IML Craiova şi cele ale INML Bucureşti iar, pe de altă parte, îndoiala cu privire 

la respectarea condiŃiilor legale de recoltare, conservare şi transmitere a firelor de păr prelevate de 

la inculpatul C.R.-V. şi, prin urmare, cu privire la apartenenŃa probei analizată de INML 

Bucureşti. 

Că este aşa, a rezultat chiar din raportul de expertiză medico-legală examen ADN - în care 

se menŃionează că în documentaŃia primită de la instanŃă nu se precizează cine a făcut prelevarea 

probelor şi nici data la care s-a efectuat prelevarea. Pe adresa de corespondenŃă a IML Iaşi către 

Tribunalul Iaşi, adresă găsită în plicul maro, apare menŃionată data de 21.11.2007 ca dată a 

prelevării probelor de la inculpat”. 

Acesta este şi motivul pentru care Comisia Superioară de Medicină Legală a recomandat 

ca prevalarea probei de sânge de referinŃă de la inculpatul C.R.-V. să se efectueze în cadrul 

Laboratorului de Genetică al INML Bucureşti. 

S-a mai susŃinut că nu a rezultat modalitatea în care firele de păr prelevate de la inculpatul 

C.R.-V. şi returnate de IML Craiova către IML Iaşi au ajuns de la IML Iaşi la Tribunalul Iaşi, 

neexistând la dosar nicio adresă de corespondenŃă în acest sens, de înaintare a respectivei probe de 

la o instituŃie la alta, astfel că nu există certitudinea că firele de păr examinate sunt cele prelevate 

de la inculpatul C.R.-V. 

În această situaŃie s-a apreciat că proba este nelegal administrată, iar concluzia că acelaşi 

material genetic prelevat de la aceeaşi persoană nu coincide ca genotip, subminează caracterul de 

probă ştiinŃifică. 

Din această perspectivă, pentru înlăturarea oricăror îndoieli este întemeiată recomandarea 



de prelevare şi testare de probe biologice (sânge, salivă) în cadrul Laboratorului de Genetică al 

INML Bucureşti atât de la inculpatul C.R.-V., cât şi de la numiŃii S.I. şi R.D. 

Pe cale de consecinŃă, faŃă de motivele expuse mai sus, în temeiul art. 379 pct. 2 lit. a 

C.pr.pen. s-a solicitat admiterea apelului, desfiinŃarea sentinŃei penale criticate şi pronunŃarea unei 

hotărâri legale şi temeinice. 

Curtea, verificând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de apel formulate în 

scris şi văzând şi dispoziŃiile art. 371 C.pr.pen. care reglementează efectul devolutiv al apelului şi 

limitele sale, în scopul aflării adevărului şi pentru înlăturarea oricăror interpretări şi ipoteze 

formulate în cauză, a dispus continuarea şi aprofundarea investigaŃiilor genetice efectuate în cauză 

de către I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti –Laboratorul de Genetică. 

Această decizie a fost luată întrucât între rezultatele testării genetice efectuate de I.N.M.L. 

Bucureşti şi rezultatele raportate de I.M.L. Craiova în anul 2002 există diferenŃe semnificative; pe 

de altă parte chiar prin concluziile Expertizei medico-legale – Examen ADN nr. 

E1/1167/14.01.2009 a I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti s-a recomandat aprofundarea 

investigaŃiilor genetice. 

În acest scop, Curtea a dispus ca inculpatul C.R.-V. să se prezinte la I.N.M.L. „Mina 

Minovici” Bucureşti –Laboratorul de Genetică pentru a-i fi recoltate probe biologice de sânge şi 

salivă; totodată s-a dispus exhumarea victimei P.Gh. şi prelevarea unor probe de os care au fost 

expediate de medicul legist din Iaşi aceluiaşi Laborator de Genetică. 

S-a făcut adresă către I.M.L. Craiova –Laboratorul de identificare genetică prin tipizare 

ADN, cu solicitarea de a înainta la I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti toate probele biologice a 

extractelor ADN aflate în conservare şi care au fost folosite la întocmirea Buletinului de tipizare 

ADN nr. 65/P/ din 15.10.2002. 

În aceeaşi şedinŃă publică s-a dispus ca I.N.M.L. Bucureşti –Laboratorul de Genetică să 

continue şi să aprofundeze investigaŃiile genetice efectuate în cauză, expertiza având ca obiective 

analiza genetică a probelor de sânge şi salivă prelevate de la inculpatul C.R.-V.; compararea 

acestora cu profilul ADN al inculpatului stabilit prin Raportul de expertiză medico-legală – 

Examen ADN al INML Mina Minovici Bucureşti – Comisia superioară, nr. E-1/11607/2006 din 

data de 14 ianuarie 2009, rezultat în urma analizării firului de păr ridicat din zona capilară a 

inculpatului; analiza genetică a fragmentului de os ridicat de la victima P.Gh.; retestarea tuturor 

probelor biologice şi a extractelor ADN trimise de I.M.L Craiova – Laboratorul de Genetică, care 

au fost avute în vedere la întocmirea Buletinului tipizare ADN nr. 65/P din data de 15 octombrie 

2002; coroborarea tuturor datelor ştiinŃifice din actele medico-legale întocmite în cauză şi emiterea 

unei concluzii finale în legătură cu persoana de la care provenea firul de păr recoltat din mâna 

victimei P.Gh., cu ocazia cercetării la faŃa locului, în data de 15 martie 2000 şi ale căror 

caracteristici sunt descrise în Buletinului tipizare ADN nr. 65/P din data de 15 octombrie 2002 



întocmit de IML Craiova.  

Prin Raportul de Expertiză Medico-Legală Examen ADN - Completare nr. 

E1/11607/12.05.2010 întocmit de I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti s-a concluzionat că: 

analiza genetică a probei biologice de salivă şi a firelor de păr aparŃinând inculpatului C.R.-V. a 

evidenŃiat unul şi acelaşi profil genetic aparŃinând unei persoane de sex masculin; între profilul 

ADN de referinŃă stabilit pentru C.R.-V., în urma analizei probelor biologice de salivă şi a firelor 

de păr şi profilul ADN raportat de IML Craiova în urma analizei firelor de păr notate 65A şi 65E 

nu există o corespondenŃă. Prin urmare, respectivul profil ADN raportat în 2002 a fost în mod 

eronat atribuit lui C.R.-V.; analiza genetică a probelor de os prelevate prin exhumare de la victima 

P.Gh. a pus în evidenŃă un profil genetic unic, incomplet, aparŃinând unei persoane de sex 

masculin. În aceste condiŃii, nu se pot face alte aprecieri cu privire la acest profil genetic; 

investigaŃia genetică a probelor de os poate fi însă repetată cu şanse mai mari de reuşită, dacă se 

folosesc eşantioane de tipul osului femural sau elementelor dentare. Probele de os primite pentru 

testare în această etapă au prezentat un grad avansat de degradare, selecŃia eşantioanelor făcându-

se fără consultarea Laboratorului de Genetică.  

Acest ultim raport a fost avizat de Comisia Superioară de Medicină Legală a I.N.M.L. 

„Mina Minovici” Bucureşti, în şedinŃa din 8.07.2010. 

Din coroborarea datelor consemnate în completarea ultimului Raport de Expertiză medico-

legală –Examen ADN – a rezultat cu certitudine că între profilul ADN de referinŃă stabilit pentru 

C.R.-V. în urma analizei probelor biologice de salivă şi a firelor de păr, şi profilul ADN raportat 

de I.M.L. Craiova în urma analizei firelor de păr notate 65A şi 65E nu există o corespondenŃă. Prin 

urmare, respectivul profil ADN raportat în anul 2002 a fost în mod eronat atribuit lui C.R.-V. 

Aşa fiind, soluŃia de achitare a inculpatului C.R.-V., pentru săvârşirea infracŃiunilor de 

omor deosebit de grav, prev. de art. 174-176 lit. „d” şi tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 2 literele „d” 

şi „e” C.pen., în baza art. 11 pct. 2 lit. „a” raportat la art. 10 lit. „c” C.pr.pen. este legală şi 

temeinică, apelul promovat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi fiind nefondat, a fost respins 

în baza art. 379 pct. 1 lit. „b” C.pr.pen. 

5. Omor deosebit de grav, comis prin cruzimi – art. 176 lit. a C.pen.; CondiŃii în care 
poate fi reŃinută această formă agravantă a infracŃiunii 

CircumstanŃa agravantă prevăzută de art. 176 lit. a Cod penal presupune utilizarea 
unor mijloace şi procedee sălbatice, nemiloase, care depăşesc pe cele proprii 
acŃiunii de a ucide şi care cauzează victimei mari dureri, determinând oroare şi 
revoltă în psihicul celor care iau cunoştinŃă de faptă. 

Din modul în care a acŃionat inculpatul, prin aplicarea a numeroase lovituri peste 
capul victimei, cu o piatră de mari dimensiuni şi cu forŃă, producându-i 
eviscerarea de substanŃă cerebrală, enucleere globi oculari, detaşare de 
piramidă nazală şi maxilar superior, inculpatul şi-a reprezentat atât rezultatul 
final, a cărui producere a urmărit-o, moartea victimei, cât şi faptul că acŃionând 
astfel, cauzează acesteia, premergător morŃii, grele suferinŃe. 



Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 146 din 21 septembrie 2010 

Prin sentinŃa penală nr. 316 din 07.06.2010 Tribunalul Iaşi a condamnat pe inculpatul B.C. 

pentru săvârşirea infracŃiunii de omor deosebit de grav, prev. de art.174-175 lit. i, 176 lit. a Cod 

penal la pedeapsa de 22 de ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor 

prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi b Cod penal pe durata de 8 ani. 

Pe durata şi în condiŃiile prev. de art.71 Cod penal s-au interzis inculpatului drepturile 

prev. de art.64 lit. a teza a –II-a, lit. b Cod penal. 

În baza disp. art.350 Cod procedură penală s-a menŃinut starea de arest a inculpatului B.C., 

iar în baza disp. art.88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reŃinerii şi arestării 

preventive de la 03.02.2010 la zi. 

În baza disp. art.14 şi 346 Cod procedură penală coroborat cu disp. art.998 Cod civil a fost 

obligat inculpatul să plătească părŃilor civile F.T.-I., F.I. şi F.E., suma de 15.000 lei (respectiv câte 

5000 lei pentru fiecare), cu titlu de daune materiale şi suma de 50.000 lei (respectiv câte 16.666 lei 

pentru fiecare), cu titlu de daune morale. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, prima instanŃă a reŃinut în esenŃă, următoarea situaŃie de 

fapt: 

Inculpatul B.C. a avut o relaŃie de prietenie cu victima F.I.-A., în vara anului 2009 aceştia 

intenŃionând să se căsătorească, împrejurare în care inculpatul s-a mutat cu victima în domiciliul 

părinŃilor acesteia. Pe parcurs însă, între cei doi şi părinŃii victimei au intervenit divergenŃe, 

condiŃii în care inculpatul a părăsit domiciliul victimei, mutându-se la un cămin. 

Potrivit declaraŃiilor inculpatului, relaŃiile sale cu victima au continuat, deşi fără ştirea 

rudelor acesteia din urmă. Pe parcurs însă, în special începând cu luna ianuarie 2010, între cei doi 

au apărut disensiuni majore dictate, pe de o parte, de faptul că victima i-a comunicat inculpatului 

intenŃia de a pleca la muncă în Italia, iar pe de altă parte, pe fondul manifestărilor posesive ale 

inculpatului, care aflând că victima vrea să-l părăsească a început s-o ameninŃe cu moartea. În 

aceste condiŃii, la jumătatea lunii ianuarie 2010, victima a început să-l evite pe inculpat, 

nerăspunzându-i la telefon sau refuzând să se întâlnească cu el. 

Aceste împrejurări au rezultat atât din declaraŃia martorului P.A., care fiind amic cu 

victima a aflat de la aceasta că fostul ei prieten, inculpatul B.C. o urmăreşte, victima refuzând, cu 

toate insistenŃele martorului, să comunice rudelor sale situaŃia în care se găsea, precum şi din 

mesajele salvate din computerul victimei (din 16.01.2010) în care se regăseşte o convorbire dintre 

aceasta şi o soră de-a inculpatului, în care aceasta s-a plâns de manifestările de violenŃă şi 

ameninŃările cu moartea adresate de inculpat, comunicându-i acesteia temerea că inculpatul ar 

putea să-şi pună în aplicare ameninŃările. Inculpatul a recunoscut de asemenea că, după 

17.01.2010, victima a început să aibă o conduită evitantă în ce îl priveşte, refuzând chiar să-i dea 

detalii cu privire la data ori condiŃiile în care va pleca în Italia. 



La data de 03.02.2010, în cursul amiezii, victima a plecat de la apartamentul său cu intenŃia 

comunicată părinŃilor, de a cumpăra anumite bunuri ce-i erau necesare de la un magazin din 

apropiere. Pe traseu s-a întâlnit însă cu inculpatul (care susŃine că şi-a dat întâlnire cu victima 

pentru a o convinge să nu plece în Italia), a urcat în maşina acestuia şi împreună au plecat spre 

fostele sere, unde inculpatul a oprit într-o parcare, în dreptul locuinŃei martorului N.D.. Inculpatul 

a încercat s-o convingă să nu plece în Italia, însă datorită refuzului victimei, s-a enervat şi a 

început să o lovească, întâi cu pumnii, iar apoi, văzând intenŃia victimei de a fugi (aceasta este 

singura explicaŃie a faptului că victima a translat de pe scaunul din dreapta şoferului pe scaunul 

acestuia, fiind găsită cu picioarele - de la brâu în jos - afară din autoturism), a coborât din maşină a 

luat o piatră de aproximativ 3 kg, s-a urcat cu picioarele pe pieptul victimei, după care a început s-

o lovească în cap, mai ales în zona feŃei, în mod ritmic, fără a se opri la intervenŃia celor veniŃi la 

locul faptei, pe o durată de mai multe minute (din depoziŃiile martorilor putându-se stabili durata 

în timp a aplicării loviturilor ca fiind între 30-60 de minute). 

Martorul N.D. a anunŃat Serviciul de urgenŃă la 112, în aproximativ 5-10 minute, la faŃa 

locului a sosit un echipaj SMURD, dar care, dându-şi seama faŃă de intensitatea loviturilor aplicate 

de inculpat şi poziŃia victimei, că aceasta nu mai trăia, s-a oprit la distanŃă de locul unde inculpatul 

agresa victima.  

Imediat după aceasta, la faŃa locului a sosit un echipaj de la postul de poliŃie, unul dintre 

poliŃişti somându-l pe inculpat să înceteze să mai lovească, însă acesta a continuat, până în 

momentul în care lucrătorii de poliŃie i-au pulverizat în faŃă spray iritant, împrejurare în care s-a 

reuşit imobilizarea şi încătuşarea inculpatului.  

Din cercetările efectuate la faŃa locului s-au constatat pe cadavrul victimei multiple leziuni, 

fragmente de os, cutia craniană a acesteia fiind distrusă, iar fizionomia complet mutilată. Habitatul 

autoturismului era împroşcat cu fragmente biologice (creier, eschile, sânge etc.) aparŃinând 

victimei. Lângă autoturism a fost găsit un cuŃit, care nu s-a probat însă că ar fi fost folosit la 

agresarea victimei. 

Din concluziile definitive ale expertizei efectuate în cauză a rezultat că moartea victimei a 

fost violentă, datorându-se insuficienŃei cardio-respiratorii acute, consecutivă unui politraumatism 

cu: traumatism cranio-facial (fracturi cominutive multieschiloase de calotă craniană, bază de 

craniu şi masiv facial cu eviscerare de substanŃă cerebrală, enucleere globi oculari, detaşare de 

piramidă nazală şi maxilar superior, fractură ram, mandibulară stg.); traumatism al membrelor 

superioare (fracturi deschise falangă proximală deget II mâna stângă şi carpian III mână stângă). 

Aspectul şi topografia leziunilor pledează pentru posibilitatea producerii lor prin loviri active 

repetate cu obiecte contondente. În momentul decesului sângele victimei nu conŃinea alcool. 

Decesul poate data din 03.02.2010. 

Având în vedere că în cazul săvârşirii infracŃiunii de omor deosebit de grav efectuarea unei 



expertize medico-legale psihiatrice este obligatorie, în cursul urmăririi penale s-a procedat la 

expertizarea inculpatului. 

În urma examinării de comisia de primă expertiză medico-legală psihiatrică din cadrul 

I.M.L. Iaşi şi specialişti din cadrul Spitalului Clinic de psihiatrie „Socola”, prin raportul de 

expertiză medico-legală psihiatrică nr. 236/PSH/15.03.2010, aceştia au concluzionat că: B.C. 

prezenta diagnosticul de tulburare de personalitate de tip instabil exploziv, iar fapta pentru care 

este cercetat a fost comisă cu discernământ. 

Audiat în ambele faze procesuale, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, nuanŃând însă 

modul concret de săvârşire a acesteia, în special, legat de relaŃiile sale cu victima anterioare 

comiterii faptei, precum şi legat de violenŃa cu care a fost comisă fapta, inculpatul susŃinând că nu 

şi-a mai putut controla acŃiunile, fiind în transă.  

În cursul cercetării judecătoreşti, apărătorul inculpatului a solicitat, fără a contesta 

expertiza medico-legală psihiatrică efectuată în cauză, ca instanŃa să solicite opinia unui specialist 

care să explice diagnosticul stabilit inculpatului. 

Având în vedere că expertiza efectuată în cauză a avut ca obiectiv stabilirea împrejurării 

dacă inculpatul la data comiterii faptei avea discernământ (în considerarea, desigur, a 

diagnosticului ce i-a fost stabilit în acele împrejurări de medicii legişti), faŃă de teza probatorie 

indicată, apreciind proba solicitată ca fiind neconcludentă şi inutilă, instanŃa a respins-o ca atare. 

În drept, fapta inculpatului B.C. care, în după amiaza zilei de 3.02.2010, prin aplicarea de 

lovituri cu pumnii, urmate de lovirea în mod repetat a numitei F.I.-A. cu o piatră în cap - în special 

în zona feŃei - pe o durată de mai multe minute – cu o violenŃă extremă - loviturile excedând cu 

mult celor necesare pentru a ucide victima - a produs acesteia leziuni extreme, cauzând decesul 

victimei, acŃiunile sale fiind observate de mai multe persoane, producându-le o stare de vădită 

oroare, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de omor deosebit de grav prevăzută şi 

pedepsită de art. 174 alin. 1, 175 lit. i , 176 alin. 1 lit. a Cod penal.  

La reŃinerea circumstanŃei agravante a săvârşirii faptei prin cruzimi, care determină 

încadrarea faptei comise de inculpat, într-o infracŃiune mai gravă, prev. de art.176 lit. a C. penal, 

instanŃa a apreciat că trebuie avute în vedere condiŃiile şi circumstanŃele concrete în care s-a 

săvârşit fapta, mijlocul folosit – o piatră de dimensiuni considerabile, în greutate de aproximativ 3 

kg, zona vizată - faŃa părŃii vătămate, multitudinea loviturilor aplicate (iniŃial cu pumnii, iar apoi 

cu piatra), durata excesivă a lovirii victimei – pe o durată relevată de unii martori ca fiind de 

aproximativ o oră – şi, nu în ultimul rând, sentimentul de oroare produs asupra martorilor asistenŃi 

atât de atrocitatea cu care se săvârşea fapta cât şi de neputinŃa de a opri comiterea ei. 

La individualizarea judiciară a pedepsei şi a modului de executare a acesteia, pentru 

inculpatul B.C., instanŃa, a Ńinut seama de dispoziŃiile părŃii generale ale codului penal, de limitele 

de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana 



inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale (fiind la prima abatere) şi care a avut un 

comportament bun în societate anterior săvârşirii faptei, de poziŃia procesuală corespunzătoare a 

inculpatului care a recunoscut săvârşirea faptei, dar şi de împrejurarea că acesta nu dă dovadă de 

regret în ce priveşte fapta săvârşită, decât declarativ, (atitudine ce reiese din conduita adoptată de 

inculpat pe parcursul cercetării judecătoreşti, faŃă de membrii familiei părŃii vătămate), încercând 

să-şi justifice comportamentul prin translarea propriei vinovăŃii asupra altor persoane (a se vedea 

scrisoarea adresată de inculpat din Penitenciar martorului P.A.) – fapte ce vădesc lipsa de empatie 

a inculpatului şi neînŃelegerea justă a consecinŃelor şi gravităŃii deosebite a faptei săvârşite.  

Pe baza acestor criterii, instanŃa a optat, faŃă de datele enumerate mai sus - ca fiind 

favorabile inculpatului, între cele două tipuri de pedeapsă prevăzute de legiuitor, detenŃiunea pe 

viaŃă sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi, pentru represiunea mai 

puŃin severă, a închisorii, între limitele prevăzute de norma de incriminare, aplicând inculpatului o 

pedeapsă cu închisoarea pe care a dozat-o în mod corespunzător. 

InstanŃa, văzând limitele de pedeapsă, natura şi gravitatea faptei, precum şi caracterul 

obligatoriu, prevăzut de lege în art. 174 - 175, 176 Cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa 

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal, în limitele 

prevăzute de art. 53 alin. 2 lit. a Cod penal, respectiv pe o durată de 8 ani. 

Pe durata şi în condiŃiile prev. de art. 74 Cod penal a interzis inculpatului drepturile prev. 

de art. 64 lit. a-b teza a II-a Cod penal, motivat de natura infracŃiunii comise, care îl face 

incompatibil pe inculpat de exerciŃiul dreptului de a fi ales în autorităŃile publice sau în funcŃii 

elective publice şi a dreptului de a ocupa o funcŃie implicând exerciŃiul autorităŃii de stat. 

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanŃa a constatat că părŃile vătămate F.T.-I. 

(fratele victimei) şi F.I. şi F.E. (părinŃii victimei) s-au constituit părŃi civile în cauză cu suma de 

15.000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 50.000 lei cu titlu de daune morale. 

Partea civilă a făcut probe în susŃinerea pretenŃiilor sale, din declaraŃiile martorilor audiaŃi 

în latura civilă a cauzei – A.C. şi B.I.-A., completate cu înscrisurile depuse la dosar, rezultând că 

părŃile civile au suferit un prejudiciu material cert, prin comiterea faptei de inculpat, pretenŃiile 

acestora în cuantum de 15.000 lei, cu titlu de daune materiale, fiind pe deplin dovedite. 

În ce priveşte daunele morale solicitate de părŃile civile, instanŃa a reŃinut că stabilirea 

cuantumului acestora presupune o apreciere, în raport cu anumite criterii, precum consecinŃele 

negative suferite de victime în plan fizic şi psihic, importanŃa valorilor sociale lezate, măsura în 

care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinŃele vătămării, 

măsura în care victimelor le-a fost afectată situaŃia familială, profesională şi socială. Prin urmare, 

la stabilirea cuantumului daunelor morale, procesul de apreciere ce caracterizează prejudiciul 

nepatrimonial nu este expresia unei realităŃi materiale. 

În raport cu forma infracŃiunii, instanŃa a stabilit un cuantum rezonabil şi suficient, 



proporŃional şi adecvat scopului preventiv-educativ, dar şi reparator al răspunderii civile 

delictuale, în această modalitate specifică. 

Chiar dacă stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial 

include o doză de aproximare, ceea ce este de esenŃa unui proces de apreciere, nefiind expresia 

unei realităŃi materiale, susceptibilă de o constatare obiectivă, pot fi avute în vedere o serie de 

criterii, cum ar fi, în cazul în speŃă, consecinŃele negative pe plan psihic ale părinŃilor şi fratelui 

victimei – care au rămas în mod neaşteptat fără una dintre fiice/surori, durerea resimŃită de 

pierderea cuiva drag la o vârstă atât de fragedă, la care se adaugă condiŃiile în care s-a produs 

decesul acesteia. 

În acest context instanŃa a apreciat că un just echilibru s-ar realiza prin obligarea 

inculpatului la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale, sumă ce a fost divizată între cei 

trei moştenitori, având în vedere că nu poate fi reŃinută o obligaŃie solidară activă, în consecinŃă, 

instanŃa admiŃând integral acŃiunea civilă formulată de părŃile civile. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat apel în termen, inculpatul B.C. şi părŃile civile F.T.-

I., F.I. şi F.E., invocând nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii. 

Motivându-şi apelul, inculpatul a susŃinut că pedeapsa aplicată este prea mare în raport cu 

împrejurările concrete în care a comis fapta şi cu situaŃia sa familială; a subliniat că părinŃii săi 

sunt în vârstă şi bolnavi şi mai are un frate de 8 ani lipsit de ajutor şi de sprijin material. 

A mai precizat apărătorul inculpatului că pe parcursul judecăŃii acesta a recunoscut fapta 

comisă pe care o regretă foarte mult şi a fost de acord să despăgubească părŃile civile cu sumele 

solicitate de acestea cu titlu de daune materiale şi morale. 

A solicitat admiterea apelului promovat, reaprecierea materialului probator administrat în 

cauză şi reducerea cuantumului pedepsei aplicate. 

Motivându-şi apelul promovat, părŃile civile au susŃinut prin apărătorul ales că pedeapsa 

aplicată inculpatului nu a fost corect individualizată. 

S-a subliniat că inculpatul a supus familia victimei la o hărŃuite continuă şi la o presiune 

nejustificată, formulând plângeri pentru mărturie mincinoasă şi expediind scrisori din penitenciar. 

S-a mai precizat că după ce victima s-a despărŃit de inculpat, acesta a urmărit-o permanent, 

a ameninŃat-o cu moarte, inducându-i o stare de teamă permanentă. 

S-a solicitat admiterea apelului promovat de părŃile civile, desfiinŃarea sentinŃei pronunŃate 

în parte, în latură penală şi aplicarea detenŃiunii pe viaŃă.  

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 Cod procedură penală, 

constată că sentinŃa pronunŃată este legală şi temeinică. 

Din amplul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi reconfirmat în faza 

cercetării judecătoreşti a rezultat că victima şi inculpatul au fost prieteni în perioada 2006 – 2009; 



spre sfârşitul anului 2009 între cei doi s-au purtat discuŃii de căsătorie la care au participat şi 

părinŃii. În acel context, inculpatul s-a mutat la părinŃi părŃii vătămate, unde cei doi au convieŃuit 

timp de o lună. 

În luna decembrie 2009, în urma unor discuŃii contradictorii, inculpatul s-a mutat la gazdă, 

iar victima a continuat să locuiască la domiciliul părinŃilor în satul D., comuna H., judeŃul Iaşi.  

NemulŃumită de modul de comportare a inculpatului, victima F.I.-A. a încercat să pună 

capăt relaŃiei, evitând să se mia întâlnească cu acesta şi nu i-a mai răspuns la telefon. 

Indignat, inculpatul B.C. a început să-i transmită mesaje de ameninŃare cu moartea, fapt ce 

a fost de natură a-i induce o stare de nelinişte şi de frică. 

Aşa se explică susŃinerile martorei F.S.-D. - sora victimei – care a relatat în instanŃă, la 

termenul din 19.04.2010, că din luna noiembrie 2009, victima se schimbase şi dintr-o persoană 

sociabilă şi veselă a devenit închisă şi tristă. 

Mai mult, într-o convorbire telefonică pe care victima a avut-o la data de 16.012010 cu 

sora inculpatului, prima îi spunea celeilalte că ar vrea să se despartă de fratele ei întrucât este 

violent, nu se mai înŃeleg, că acesta o ameninŃă cu moartea şi că el vroia să-şi cumpere un pistol.  

Inculpatul aflase că victima F.I.-A. urma să plece la muncă în străinătate şi chiar îşi 

cumpărase biletul de călătorie. În scopul de a o convinge pe victimă să renunŃe la plecare, 

inculpatul şi-a fixat o întâlnire cu victima pentru ziua de 03.02.2010 la orele 14,00 la rondul de 

tramvai. Aici inculpatul a aşteptat-o cu autoturismul său proprietate personală cu care s-au 

deplasat până într-o parcare situată lângă sere. În contextul discuŃiilor purtate între cei doi, 

inculpatul a insistat ca victima să rămână în România sau să plece împreună la muncă într-o altă 

Ńară. 

Când victima i-a spus că are biletul de călătorie cumpărat şi urmează să plece peste două 

zile, inculpatul s-a enervat şi a început să-i aplice lovituri cu pumnii peste cap. 

Apoi a coborât din autoturism şi de jos a luat o piatră de formă triunghiulară, în greutate de 

aproximativ 3 kg şi cu care i-a aplicat multiple lovituri în zona capului producându-i un 

traumatism cranio-facial cu fracturi cominutive mutieschiloase de calotă craniană, bază de craniu 

şi masiv facial cu eviscerare de substanŃă cerebrală, enucleere globi oculari, detaşare de piramidă 

nazală şi maxilar superior, fractură ram mandibular stâng . 

În concluziile raportului medico-legal de necropsie au mai fost consemnate şi 

traumatismele constatate la membrele superioare ale victimei – fracturi deschise falangă proximală 

– deget II mâna stângă şi carpian III mâna stângă, aceste ultime leziuni fiind de apărare. 

Din declaraŃiile martorilor T.V., N.D., Z.V., R.V. a rezultat că inculpatul a urcat pe corpul 

victimei şi Ńinând piatra cu ambele mâini i-a aplicat lovituri repetate numai peste faŃă; cadrele 

medicale sosite la faŃa locului nu au putut interveni să-i acorde primul ajutor întrucât inculpatul nu 

contenea să o lovească. 



Numai după ce organele de poliŃie au pulverizat asupra lui spray paralizant a putut fi 

încătuşat şi oprit din agresiune, însă între timp intervenise decesul victimei.  

Cu ocazia cercetării efectuate la faŃa locului s-a constatat că pe corpul victimei erau 

multiple leziuni, iar cutia craniană era distrusă, cu fizionomia complet mutilată, iar habitaclul 

autoturismului era împroşcat cu fragmente biologice – creier, eschile, sânge aparŃinând victimei. 

FaŃă de această situaŃie de fapt, în mod corect prima instanŃă a reŃinut în sarcina 

inculpatului săvârşirea infracŃiunii de omor deosebit de grav, prevăzută de art. 174, 175 lit. i , 176 

lit. a Cod penal – omor săvârşit prin cruzimi – adică prin pricinuirea unor suferinŃe grele, 

prelungite, datorită modului inuman, feroce în care inculpatul a înŃeles să realizeze infracŃiunea.  

CircumstanŃa agravantă prevăzută de art. 176 lit. a Cod penal presupune utilizarea unor 

mijloace şi procedee sălbatice, nemiloase, care depăşesc pe cele proprii acŃiunii de a ucide şi care 

cauzează victimei mari dureri, determinând oroare şi revoltă în psihicul celor care iau cunoştinŃă 

de faptă. 

Din modul în care a acŃionat: prin aplicarea a numeroase lovituri peste capul victimei , cu o 

piatră de mari dimensiuni şi cu forŃă, producându-i eviscerarea de substanŃă cerebrală, enucleere 

globi oculari, detaşare de piramidă nazală şi maxilar superior, inculpatul şi-a reprezentat atât 

rezultatul final, a cărui producere a urmărit-o, moartea victimei, cât şi faptul că acŃionând astfel, 

cauzează acesteia, premergător morŃii, grele suferinŃe. 

Aşa fiind, curtea de apel a constatat că încadrarea juridică dată faptei este temeinică şi 

legală, aceasta fiind menŃinută. Pedeapsa aplicată de prima instanŃă a fost corect individualizată. 

Pentru infracŃiunea de omor deosebit de grav legea prevede pedeapsa cu detenŃiunea pe viaŃă sau 

închisoarea de la 15 – la 25 ani. 

Aplicând pedeapsa principală de 22 de ani închisoare, prima instanŃă a avut în vedere toate 

criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv natura relaŃiilor sociale lezate, modul de 

operare, urmarea ireversibilă produsă – dar şi vârsta inculpatului de numai 26 ani, lipsa 

antecedentelor penale, regretul manifestat faŃă de acŃiunea sa şi achiesarea la plata despăgubirilor 

civile solicitate de părinŃii şi fratele victimei. 

Aşa fiind, curtea de apel a constatat că nu se justifică modificarea cuantumului pedepsei 

principale aplicate, nici în sensul diminuării sale, aşa cum a cerut inculpatul, dar nici în sensul 

agravării şi al înlocuirii cu detenŃiunea pe viaŃă aşa cum au cerut părŃile civile. 

Aşa cum se arată în articolul 52 Cod penal, pedeapsa este o măsură de constrângere şi un 

mijloc de reeducare a condamnatului; scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracŃiuni. 

Pe cale de consecinŃă, pedeapsa principală aplicată de Tribunalul Iaşi este legală şi 

temeinică, iar apelurile promovate de inculpatul B.C. şi de părŃile civile F.T.-I., F.I. şi F.E. au fost 

nefondate, fiind respinse în baza art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedură penală. 



III. SecŃia comercială 

 

1. Interpretarea şi aplicarea prevederilor articolului 36 din legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenŃei 

Sunt aplicabile dispoziŃiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 actualizată - potrivit cărora 
de la data deschiderii procedurii generale de insolvenŃă împotriva debitorului se 
suspendă de drept toate acŃiunile judiciare pentru realizarea creanŃelor asupra 
debitorului - într-o acŃiune ce are ca scop final realizarea creanŃei pe care 
reclamanta-recurentă SC „M.E.” SRL o are asupra debitoarei-intimate SC 
„C.L.” SRL Vaslui, prin aducerea în patrimoniul acesteia din urmă a creanŃei 
ce a făcut obiectul cesiunii a cărei desfiinŃare se solicită. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 363 din 05 iulie 2010 

Prin încheierea din 18 ianuarie 2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui – judecător sindic, în 

baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 s-a suspendat judecarea cauzei de faŃă până la soluŃionarea 

dosarului de insolvenŃă nr. 3883/889/2008 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui.  

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că prin sentinŃa civilă nr. 

332/F/16.06.2009 a Tribunalului Vaslui s-a dispus începerea procedurii generale de insolvenŃă 

împotriva debitoarei SC „C.L.” SRL Vaslui. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs SC „M.E.” SRL (fosta SC „M.E.” SA), în 

calitate de creditor, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivare: 

Tribunalul Vaslui a dispus în mod netemeinic şi nelegal suspendarea respectivei cauzei în 

temeiul art. 36 din Legea insolvenŃei nr. 85/2006, în condiŃiile în care respectivul articol 

precizează extrem de clar faptul că în cazul deschiderii procedurii insolvenŃei împotriva unei 

societăŃi „se suspendă de drept toate acŃiunile judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea 

creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale”.  

Astfel, arată faptul că acŃiunea revocatorie demarată de reclamantă nu reprezintă o acŃiune 

în pretenŃii, respectiv o acŃiune pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale, 

în condiŃiile în care este în interesul societăŃii cedente S.C. „C.L.” S.R.L. aflate în momentul de 

faŃă în insolvenŃă să se dispună anularea Actului AdiŃional din 25.07.2008 la Contractul de cesiune 

nr. 1/12.05.2008, obligarea cesionarei S.C. „C.C.” S.R.L. la restituirea contravalorii creanŃei 

cesionate şi neachitate, fapt ce ar duce înapoi la mărirea patrimoniului societăŃii debitoare S.C. 

„C.L.” S.R.L. 

Odată cu mărirea patrimoniului societăŃii debitoare S.C. „C.L.” S.R.L. prin reîntoarcerea 

unui activ înstrăinat în mod fraudulos, ar putea fi satisfăcute creanŃele tuturor creditorilor înscrişi 

la masa credală a debitoarei prin planul de distribuire întocmit de către lichidatorul judiciar. 

Mai mult, respectiva cauză nu trebuia suspendată, ci ar fi trebuit doar introdus în cauză 



administratorul judiciar, respectiv lichidatorul judiciar al societăŃii pârâte (L.M.G. SPRL din 

Vaslui, numit prin sentinŃa civilă nr. 332/F/16.06.2009 pronunŃată de Tribunalul Vaslui în dosarul 

de insolvenŃă nr. 3883/89/2008) în condiŃiile în care acesta se încadrează printre acŃiunile 

prevăzute de art. 79 din Legea insolvenŃei nr. 85/2006 ce prevede faptul că administratorul judiciar 

sau, după caz, lichidatorul judiciar poate introduce acŃiuni pentru anularea actelor frauduloase 

încheiate de către debitor în daune creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii 

insolvenŃei.  

Analizând motivele de recurs formulate şi raportându-le la actele dosarului şi la dispoziŃiile 

legale aplicabile în cauză, curtea a constatat că recursul este nefondat pentru considerentele ce vor 

fi expuse în continuare: 

AcŃiunea introductivă de instanŃă este o acŃiune de revocare (desfiinŃare) a actului adiŃional 

din 25.07.2008 la contractul de cesiune nr. 1/12.05.2008, încheiat între SC „C.L.” SRL Vaslui ( 

care are calitatea de debitor a lui SC „M.E.” SRL) şi SC C.C. SRL, prin care s-a operat cesiunea 

dreptului de creanŃă în valoare de 800.000 lei deŃinut faŃă de Casa JudeŃeană de Asigurări de 

Sănătate Vaslui. 

Aşa fiind, această acŃiune are ca scop final realizarea creanŃei pe care reclamanta-recurentă 

SC „M.E.” SRL o are asupra debitoarei-intimate SC „C.L.” SRL Vaslui, prin aducerea în 

patrimoniul acesteia din urmă a creanŃei ce a făcut obiectul cesiunii a cărei desfiinŃare se solicită, 

caz în care, aşa cum în mod corect a reŃinut prima instanŃă, sunt aplicabile dispoziŃiile art. 36 din 

Legea nr. 85/2006 actualizată, potrivit cărora de la data deschiderii procedurii generale de 

insolvenŃă împotriva debitorului se suspendă de drept toate acŃiunile judiciare pentru realizarea 

creanŃelor asupra debitorului. 

Aşa fiind, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 C. pr. civ., curtea a respins recursul şi a menŃinut 

ca legală şi temeinică încheierea recurată.  

2. Aplicarea articolului 83 raportat la articolul 80 din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenŃei 

Articolul 83 alineat (1) din Legea 85/2006 stabileşte că terŃul dobânditor în cadrul 
unui transfer patrimonial anulat conform articolului 80, va trebui să restituie 
averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, valoarea 
acestuia la data transferului efectuat de către debitor. Efectele acŃiunii în 
anulare admise în cauză în temeiul dispoziŃiilor art. 80 din lege diferă după cum 
bunul există sau nu mai există. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 370 din 8 iulie 2010 

Prin sentinŃa comercială nr. 711/S din 15.12.2009 a Tribunalului Iaşi, judecătorul sindic a 

admis acŃiunea promovată de Lichidator „M.C.” IPURL, în calitate de lichidator judiciar al 

debitorului S.C. „I.S.A.” SRL în contradictoriu cu pârâta SC „T.” SRL şi a obligat pârâta să 



plătească debitorului suma de 30.000 lei şi T.V.A. aferent, actualizată conform indicelui de inflaŃie 

până la momentul plăŃii. 

Pentru a dispune astfel judecătorul sindic a reŃinut următoarele: 

Împotriva debitoarei S.C. „I.S.A.” S.R.L. s-a luat măsura deschiderii procedurii 

reorganizării judiciare şi a falimentului în baza sentinŃei nr.49/04.02.2003, pronunŃată de 

Tribunalul Iaşi - judecător sindic şi măsura începerii procedurii falimentului, prin încheierea 

nr.254/25.11.2003 a aceleiaşi instanŃe. 

Lichidatorul judiciar actual, „M.C.” I.P.U.R.L., a fost desemnat prin încheierea 

nr.145/22.02.2007. 

În conformitate cu prevederile art.79 şi art.80 alin.1 lit. c din Legea 85/2006, s-a dispus, 

prin sentinŃa irevocabilă nr.141/19.04.2006, anularea contractului de vânzare-cumpărare 

autentificat la notarul public, prin care debitoarea înstrăinase cumpărătorului-pârât S.C. „T.” 

S.R.L., un imobil în valoare de 30.000 lei plus tva. 

S-a dispus şi repunerea părŃilor în situaŃia anterioară, motiv pentru care lichidatorul judiciar 

s-a adresat instanŃei în vederea anulării şi a actelor de vânzare subsecventă a imobilului. 

Însă prin sentinŃa nr.328/S/01.07.2008, Tribunalul Iaşi - judecător sindic a respins ca 

neîntemeiată această cererea. 

Având în vedere această situaŃie de fapt, instanŃa de fond a constatat aplicabilitatea 

dispoziŃiilor art.83 alin. 1 din Legea 85/2006, potrivit cărora: terŃul dobânditor în cadrul unui 

transfer patrimonial, anulat conform art.80, va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat 

sau,dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de debitor. 

Judecătorul sindic a arătat că varianta inexistenŃei bunului trebuie completată cu cea 

desprinsă din interpretarea art.84 alin.1 din lege. 

 Conform acestui text, recuperarea de la subdobânditor a bunului sau a valorii acestuia este 

posibilă doar atunci când subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi 

cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniŃial este susceptibil de a fi anulat. 

Per a contrario, în situaŃiile în care nu sunt probate aceste împrejurări legate de conduita 

subdobânditorului, nu este admisibilă o acŃiune în justiŃie pentru obligarea acestuia la restituirea 

bunului sau la achitarea contravalorii. 

Această imposibilitate efectivă de recuperare a bunului sau a valorii acestuia de la 

subdobânditori echivalează practic cu situaŃia inexistenŃei bunului, menŃionată în art.83 alin.1 

Legea 85/2006, având un efect juridic similar, respectiv, de obligare a terŃului dobânditor iniŃial, 

ce a cumpărat primul bunul din patrimoniul debitorului, la plata valorii acestuia. 

Judecătorul sindic arată că dacă s-ar accepta o altă interpretare a acestor norme, s-ar ajunge 

la eludarea scopului procedurii instituite prin art.77-83 din Lg.85/2006, respectiv, cel de a readuce 

în patrimoniul debitorului a bunurilor transmise prin diferite operaŃiuni considerate a fi în dauna 



acestuia. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs S.C. „„T.”” SRL solicitând admiterea 

recursului astfel cum a fost formulat şi desfiinŃarea în întregime a sentinŃei criticate. 

În dezvoltarea motivelor de recurs se rată că, în fapt, a existat o succesiune de înstrăinări 

ale imobilului din ConstanŃa, ce face obiectul recursului dedus judecăŃii şi a acŃiunii introductive 

de la fond, promovată în dosarul precizat, de lichidatorul debitoarei S.C. „I.S.A.” S.R.L. Aferente 

acestor vânzări succesive, firesc şi legal, s-au încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare. 

Dintre acestea, doar actul de înstrăinare iniŃial a fost anulat, mai-exact, cel dintre debitoarea 

menŃionată mai-sus şi subscrisa, deşi nu existau motive în acest sens, căci s-a încheiat cu 

respectarea aceloraşi condiŃii de legalitate ca şi actele de vânzare-cumpărare ulterioare, neanulate 

şi aflate în fiinŃă şi astăzi. În acest context, arată recurenta, se pune o primă problemă de legalitate 

şi aplicabilitate juridică a sentinŃei recurate, mai-precis a consecinŃelor acestei sentinŃe comerciale. 

Astfel, prin sentinŃa comercială nr. 141/COM pronunŃată în dosarul nr. 169/2002/COM, 

rămasă definitivă şi irevocabilă, s-a dispus anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat 

prin încheierea nr. 562 din 23 mai 2001, încheiat între subscrisa şi S.C. „„I.S.A.”" S. R. L., cu 

menŃiunea de a fi repuse părŃile în situaŃia anterioară perfectării contractului de vânzare-cumpărare 

susmenŃionat în sensul reintroducerii bunului imobil în proprietatea vânzătorului S.C. „I.S.A.” 

S.R.L. (conform sentinŃei nr. 141/COM). Or, în aceste condiŃii, pentru ca dispoziŃiile acestei 

sentinŃe să devină aplicabile şi să producă consecinŃe juridice concrete şi conform legii, se 

impunea constatarea nulităŃii şi pentru toate celelalte contracte de vânzare-cumpărare subsecvente, 

tocmai pentru a putea fi repuse în situaŃia anterioară societatea debitoare şi subscrisa, si pentru ca 

bunul imobil tranzacŃionat între timp de încă de 3 ori, să revină debitoarei „I.S.A.”, conform 

sentinŃei definitive şi irevocabile nr. 141/COM. Dar, a arătat recurenta, cererea în anularea actelor 

subsecvente formulată de lichidatorul judiciar „M.C.” IPURL Iaşi a fost respinsă prin sentinŃa 

comercială Nr. 328/S din 01.07.2008 a Tribunalului Iaşi - judecător sindic. Ca urmare, singura 

modalitate legală în situaŃia dată, era şi este punerea în executare a sentinŃei comerciale nr. 

141/COM/19 aprilie 2006, pronunŃată de judecătorul sindic în cauză, irevocabilă ca urmare a 

respingerii recursului prin decizia nr. 281/19 februarie 2007 pronunŃată de Curtea de Apel Iaşi în 

dosarul nr. 2818/245/2006 în scopul de a obŃine bunul transferat sau, dacă bunul nu mai exista, 

valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor (sentinŃa comercială nr. 328/S). 

Pe cale de consecinŃă, arăta recurenta, promovarea unei noi acŃiuni, având ca obiect pretenŃii 

împotriva subscrisei, nu este nici legală şi nici temeinică, dovadă în acest sens fiind şi motivarea 

sentinŃei atacate prin prezentul recurs, motivare contradictorie, interpretând (eronat!) prevederile 

legale şi adăugând la lege, ceea ce este inadmisibil din punct de vedere al legiuitorului şi al 

legalităŃii hotărârii, oricare ar fi aceasta. Nu întâmplător, nu este motivată în drept admiterea 

acŃiunii în pretenŃii astfel admisă. Nici nu e posibil de altfel, având în vedere că Legea 85/2006, la 



care se face referire în hotărâre, nici nu prevede în situaŃia dată, un temei legal pentru o astfel de 

acŃiune a lichidatorului. 

Astfel, a arătat recurenta, în însăşi motivarea sentinŃei atacate, instanŃa de fond, constatând 

inexistenŃa la această oră a bunului respectiv (care în răstimpul scurs prin demersurile eşuate ale 

lichidatorului – a se vedea sentinŃa comercială 328 din 2006, a fost demolat), recunoaşte că pentru 

aplicabilitatea art. 83 alin. 1 din Legea 85/2006, sunt necesare două condiŃii care trebuie 

îndeplinite cumulativ. Mai întâi, terŃul dobânditor, adică subscrisa în speŃă, în cadrul unui transfer 

patrimonial, anulat conform art. 80 din Legea insolvenŃei, pentru a putea fi obligat la restituirea 

bunului sau a valorii acestuia, trebuie să nu fi achitat valoarea corespunzătoare a bunului respectiv. 

A doua condiŃie pentru restituirea valorii bunului imobil, în cazul nostru, este cea a cunoaşterii de 

dobânditor că transferai iniŃial este susceptibil de a fi anulat (conform sentinŃei recurate). Or, în 

speŃa de faŃă, a arătat recurenta, nici o clipă nu s-a pus problema neseriozităŃii preŃului consemnat 

în contractul de vânzare-cumpărare (nici măcar în sentinŃa 141/COM definitivă şi irevocabilă) şi 

nici nu s-a făcut dovada faptului că nu s-ar fi achitat acel preŃ. Ca urmare, deja prima condiŃie din 

cele două cumulative, nu este îndeplinită şi rezultă acest fapt din motivarea sentinŃei recurate. Dar, 

a arătat recurenta, nici a doua condiŃie, referitoare la faptul că reprezentanŃii S.C. „T.” S.R.L. ar fi 

cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască faptul că transferul iniŃial era susceptibil de a fi anulat, nu 

este dovedită şi nu este motivată. Chiar şi în eventualitatea incidenŃei în speŃă a art. 84 alin. 2 din 

Legea 85/2006, fiind vorba de o prezumŃie relativă, trebuia şi trebuie dovedită existenŃa unei 

asemenea prezumŃii, ceea ce nu s-a realizat. Or, numai şi numai dacă sunt îndeplinite cumulativ 

cele două condiŃii, putem fi obligaŃi la restituirea valorii bunului. Însăşi instanŃa de fond 

concluzionează, după trecerea în revistă a acestor condiŃii, că: „Per a contrario, în situaŃiile în care 

nu sunt probate aceste împrejurări legate de conduita subdobânditorului, nu este admisibilă o 

acŃiune în justiŃie pentru obligarea acestuia la restituirea bunului sau la achitarea contravalorii”. 

Deşi a concluzionat astfel, a arătat recurenta, prima instanŃă a recurs la un fals artificiu juridic, 

asimilând imposibilitatea efectivă de recuperarea a bunului sau a valorii acestuia de la 

subdobânditori (adică de la cei ale căror contracte de vânzare-cumpărare nu au fost anulate), ca o 

situaŃie ce echivalează practic cu situaŃia inexistenŃei bunului menŃionată la art. 83 din Legea 

85/2006. De aici, a rezultat – în opinia instanŃei – că efectul juridic este similar, respectiv de 

obligare a terŃului dobânditor iniŃial, ce a cumpărat primul bunul din patrimonial debitorului, la 

plata valorii acestuia. Din această motivare rezulta fără echivoc, faptul că singura culpă a fost 

aceea că de a cumpăra primii de la societatea debitoare şi că în virtutea acestei singure motivaŃii, 

era datorată contravaloarea bunului imobil. Nu se mai face nici o referire de instanŃa de fond, la 

cele două condiŃii cumulative enunŃate mai-sus, respectiv, la art. 84 alin. 1 din Legea 85/2006, la 

care cu doar două alineate mai-sus se raportează aceeaşi instanŃă când face vorbire de situaŃia 

inexistenŃei bunului din speŃă. Or, a arătat recurenta, tocmai cele două condiŃii cumulative de la 



art. 84 alin. 1 din Legea insolvenŃei nu sunt îndeplinite în cazul subscrisei, pentru a putea fi 

obligată la plata contravalorii bunului imobil respectiv. Este evident că această sentinŃă comercială 

a fost pronunŃată în disperare de cauză, ca urmare şi a altor hotărâri incorecte anterioare şi ca 

urmare a neluării unor măsuri de lichidator la timpul potrivit. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi având în vedere dispoziŃiile art. 304 

ind. 1 Cod procedură civilă, curtea de apel a constatat că este nefondat pentru următoarele 

considerente: 

Recurenta considera că singura modalitate legală în situaŃia dată era punerea în executare a 

sentinŃei comerciale nr. 141/Com/19.04.2006 pronunŃată de judecătorul sindic, irevocabilă ca 

urmare a respingerii recursului prin decizia nr. 281/19.02.2007 pronunŃată de Curtea de Apel Iaşi 

în dosarul nr. 2818/245/2006, în scopul de a obŃine bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, 

valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor, promovarea unei noi acŃiuni, 

având ca obiect pretenŃii nefiind nelegală şi netemeinică (precizând totodată că în cauză nu sunt 

îndeplinite condiŃiile art. 83 al. 1 din Legea 85/2006 pentru a putea fi obligat la restituirea bunului 

sau a valorii acestuia. 

Curtea a constatat că în mod corect instanŃa de fond a considerat aplicabilitatea în cauză a 

art. 83 al. 1 din Legea 85/2006 care precizează că terŃul dobânditor în cadrul unui transfer 

patrimonial, anulat conform art. 80, va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, 

dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia la data transferului efectuat de debitor. 

Efectele acŃiunii în anulare admise în cauză în temeiul dispoziŃiilor art. 80 din lege diferă 

după cum bunul există sau nu mai există. 

În cauză s-a constatat în mod corect că bunul nu mai există ca urmare a faptului că terŃul 

dobânditor SC „T.” SRL l-a înstrăinat către un terŃ subdobânditor (A.M. şi A.L.). 

Potrivit prevederilor legale, terŃul subdobânditor poate fi obligat să restituie bunul sau 

contravaloarea sa, în condiŃiile în care nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului sau cunoştea 

sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniŃial este susceptibil de a fi anulat. 

Dacă aceste două condiŃii nu există, ceea ce s-a constatat în cauză, se va aduce la averea 

debitorului valoarea bunului din momentul transferului, valoare ce se va recupera de la dobânditor 

care a înstrăinat bunul către subdobânditor, în speŃă de la SC „T.” SRL. 

În aceste condiŃii în mod corect judecătorul sindic a admis acŃiunea şi a obligat terŃul 

dobânditor S.C. „T.” SRL să plătească debitorului contravaloarea imobilului înstrăinat. 

FaŃă de cele mai sus expuse, curtea a constatat neîntemeiate criticile formulate de recurent, 

aşa încât în temeiul dispoziŃiilor art. 312 al. 1 Cod procedură civilă recursul declarat de acesta a 

fost respins ca nefondat. 

 



3. Interesul, ca o condiŃie pentru a fi parte în proces. ExcepŃia lipsei de 

interes 

Printre condiŃiile ce se cer întrunite cumulativ pentru a fi parte în proces - alături de 
calitate procesuală, capacitate procesuală şi afirmarea unui drept pentru a 
realizarea căruia calea justiŃiei este obligatorie - se numără interesul, în sensul 
de folos practic urmărit de cel care iniŃiază acŃiunea civilă. Interesul trebuie să 
îndeplinească mai multe cerinŃe: să fie legitim, juridic; să fie născut şi actual; să 
fie personal şi direct. ExcepŃia lipsei de interes este o excepŃie de fond, absolută 
şi peremptorie, incidenŃa sa atrăgând respingerea cererii, fără a se mai proceda 
la cercetarea acesteia în fond. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 374 din 12 iulie 2010 

Prin încheierea civilă nr. 24/F din 4 mai 2010, Tribunalul Vaslui - judecător sindic, a 

respins contestaŃia la Tabelul Preliminar al creditorilor, nr. 95 din 16 februarie 2010, formulată de 

debitoarea în insolvenŃă S.C. „M.C.” SRL Vaslui. 

Pentru a se pronunŃa astfel, judecătorul sindic a reŃinut că debitoarea contestatoare SC 

„M.C.” SRL Vaslui, prin administrator special I.P.-B., a formulat - la 12 martie 2010 - contestaŃii 

privind cererile de înscriere cu declaraŃii de creanŃă în Tabelul Preliminar ale creditorilor SC „A.” 

SRL GalaŃi, SC „D.E.” SRL Tg. NeamŃ şi SC „B.” SRL Cluj, susŃinând că declaraŃiile de creanŃă 

au fost depuse peste termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra 

averii debitorului, stabilit prin hotărârea de deschiderea procedurii la data de 18 ianuarie 2010. 

Contestatoarea a invocat prevederile art. 76 alin.1 din Legea nr.85/2006 prin care, cu excepŃia 

cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziŃiilor art. 7, titularul 

de creanŃe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanŃelor până 

la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin.1 lit. b, va fi decăzut din dreptul de a fi înscris în 

Tabelul Preliminar şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăŃit să participe la procedură. 

Termenul prevăzut la art. 62 alin.1 lit. b, stabilit prin hotărârea de deschidere a procedurii 

insolvenŃei debitorului SC „M.C.” SRL Vaslui, a fost data de 18 ianuarie 2010. Din Tabelul 

Preliminar al creditorilor nr. 95/16.02.2010, întocmit de administratorul judiciar C.I., rezulta că 

cererea de înscriere a creanŃei nr.120/19.01.2010, formulată de creditoarea SC „A.” SRL GalaŃi, 

prin care s-a solicitat suma de 73.800 lei, rezultată şi din verificări, conform art. 52 alin. 1, a fost 

înregistrată la capitolul observaŃii ca fiind depusă peste termen. CreanŃa solicitată de creditorul SC 

„D.E.” SRL Tg. NeamŃ şi rezultată din verificări, în cuantum de 2.616 lei, a fost înregistrată la 

capitolul „ObservaŃii” ca fiind depusă peste termen, la fel ca şi cererea de înscriere nr. 

2593/21.01.2010, promovată de SC „B.” SRL Cluj, prin care s-a solicitat înscrierea cu suma de 

10.301 lei, sumă rezultată şi din verificări, conform art. 72 alin.1 şi înregistrată în Tabelul 

Preliminar al creditorilor ca fiind depusă peste termen. 

În atare situaŃie, contestaŃiile debitoarei SC „M.C.” SRL Vaslui, prin administrator special 

I.P.-B., sunt lipsite de interes, a considerat judecătorul sindic. 



Împotriva sentinŃei a declarat recurs debitoarea S.C. „M.C.” SRL Vaslui, prin 

administrator special I.P.-B., invocând art. 304 pct. 9 şi art. 304 ind. 1 Cod procedură civilă. 

Recurenta a învederat că folosul practic, legitim şi actual al promovării contestaŃiei consta 

în necesitatea şi utilitatea de a se statua, printr-o hotărâre cu autoritate de lucru judecat şi nu doar 

printr-o notă finală la tabelul de creanŃe, asupra tardivităŃii cererilor de creanŃă ale celor trei 

intimate, aceasta conducând la o mai mică grevare a patrimoniului debitoarei. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, curtea de apel a constatat că recursul este nefondat, 

pentru considerentele expuse în cele ce urmează. 

Punctul 9 al articolului 304 Cod procedură civilă nu este aplicabil în speŃă atât timp cât - 

constatând lipsa de interes a debitoarei în formularea contestaŃiei la tabelul preliminar - 

judecătorul sindic a interpretat şi aplicat corect dispoziŃiile legale relevante. Criticile care exced 

cadrului art. 304 Cod procedură civilă - şi care se examinează în această cale de atac conform art. 

304 indice 1 Cod procedură civilă - se vădesc nefondate, situaŃia de fapt fiind judicios stabilită de 

tribunal. 

Curtea de apel a constatat că printre condiŃiile ce se cer întrunite cumulativ pentru a fi parte 

în proces – alături de calitate procesuală, capacitate procesuală şi afirmarea unui drept pentru a 

realizarea căruia calea justiŃiei este obligatorie – se numără interesul, în sensul de folos practic 

urmărit de cel care iniŃiază acŃiunea civilă. Interesul trebuie să îndeplinească mai multe cerinŃe: să 

fie legitim, juridic; să fie născut şi actual; să fie personal şi direct. ExcepŃia lipsei de interes este o 

excepŃie de fond, absolută şi peremptorie, incidenŃa sa atrăgând respingerea cererii, fără a se mai 

proceda la cercetarea acesteia în fond. 

În speŃă, instanŃa de recurs a reŃinut că – faŃă de constatarea depunerii peste termen a 

creanŃelor celor trei intimate – contestaŃia debitoarei apare ca lipsită de interes. De altminteri, în 

contestaŃie debitoarea însăşi - prin administratorul special – invoca dispoziŃiile articolului 76 din 

Legea nr. 85/2006, text care stabileşte sancŃiunea decăderii pentru nedepunerea în termen a cererii 

de admitere a creanŃei.  

 Raportat considerentelor expuse şi în aplicarea art. 312 alineat (1) teza a II-a Cod 

procedură civilă curtea a respins recursul, menŃinând încheierea judecătorului sindic. 

4. Intervenient în interesul uneia dintre părŃi. Recurs neavenit 

DispoziŃiile articolului 56 Cod procedură civilă consacră o limitare a activităŃii 
procesuale a intervenientului în interesul uneia dintre părŃi, în cazul în care 
partea principală nu şi-a manifestat în mod expres voinŃa de a exercita calea de 
atac a apelului sau recursului. Astfel, recursul făcut de cel care intervine în 
interesul uneia dintre părŃi se socoteşte neavenit, cadă partea pentru care a 
intervenit nu a făcut ea însăşi recurs.  

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 386 din 12 iulie 2010 



Prin sentinŃa comercială nr. 930/com/18 mai 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi, secŃia 

comercială şi de contencios administrativ, a fost admisă acŃiunea formulată de reclamantul T.M. în 

contradictoriu cu pârâta S.C. „C.” S.A. Iaşi. 

S-a dispus suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acŃionarilor 

S.C. „C.” S.A. Iaşi, din 16.03.2010, până la soluŃionarea irevocabilă a acŃiunii privind anularea 

Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acŃionarilor S.C. C. S.A. Iaşi, din 16.03.2010, ce face 

obiectul dosarului nr. 3943/99/2010 al Tribunalului Iaşi. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens tribunalul a reŃinut următoarele: 

Prin hotărârea AGEA a acŃionarilor S.C. „C.” S.A. din 16.03.2010, s-a aprobat modificarea 

actului constitutiv al S.C. „C.” S.A. Iaşi în sensul administrării societăŃii de 5 administratori 

reeligibili, constituiŃi în Consiliul de AdministraŃie şi s-au respins mai multe propuneri de 

modificări a actului constitutiv. 

Reclamantul T.M. a solicitat suspendarea executării acestei hotărâri până la soluŃionarea 

irevocabilă a cererii privind anularea acestei hotărâri (cerere înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi 

sub nr. 3943/99/2010). 

Tribunalul a apreciat cererea reclamantului ca fiind întemeiată şi a admis-o pentru 

următoarele considerente: 

Potrivit art. 133 din Legea 31/1990 republicată, o dată cu intentarea acŃiunii în anulare, 

reclamantul poate cere instanŃei, pe cale de ordonanŃă preşedinŃială, suspendarea executării 

hotărârii atacate. 

Tribunalul a constatat ca fiind îndeplinite în cauză condiŃiile pentru admisibilitatea 

ordonanŃei preşedinŃiale conform dispoziŃiilor art. 581 şi urm. Cod procedură civilă. 

Astfel, urgenŃa măsurii rezultă din faptul convocării, pentru data de 26 mai 2010 a adunării 

generale ordinare a acŃionarilor S.C. „C.” S.A., în a cărei ordine de zi se regăsesc probleme ce au 

făcut obiectul hotărârii generale extraordinare a acŃionarilor din 16 martie 2010 (referitoare la 

revocarea membrilor Consiliului de AdministraŃie şi alegerea noilor membri). 

Tribunalul a reŃinut că problemele vizând Structura acŃionariatului S.C. „C.” S.A. Iaşi au 

făcut obiectul plângerii la rezoluŃia nr. 4639/19.03.2010 a directorului O.R.C. Iaşi, astfel că 

punerea în executare a hotărârii acŃionarilor S.C. „C.” S.A. Iaşi cu privire la acŃionariatul societăŃii 

în condiŃiile în care există pe rol cauze ce vizează constatarea nulităŃii acestei hotărâri, ar produce 

efecte grave pentru buna funcŃionare a societăŃii. 

S-a reŃinut, de asemenea, îndeplinită condiŃia vremelniciei hotărârii atâta vreme cât există 

înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi cauza nr. 3943/99/2010 ce vizează constatarea nulităŃii 

hotărârii AGEA din 16.03.2010, precum şi condiŃia neprejudecării fondului, instanŃa nefiind Ńinută 

să facă aprecieri cu privire la legalitatea hotărârii atacate. 

Pentru toate aceste considerente, având în vedere şi poziŃia pârâtei (conform declaraŃiei 



depuse la dosar), în conformitate cu dispoziŃiile art. 133 din Legea 31/1990, republicată raportat la 

art. 581 Cod procedură civilă, Tribunalul a admis acŃiunea şi a dispus suspendarea executării 

hotărârii AGEA a acŃionarilor S.C. C. S.A. Iaşi din data de 16.03.2010, până la soluŃionarea 

irevocabilă a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 3943/99/2010 al Tribunalului Iaşi. 

Împotriva sentinŃei comercial nr. 930/com/18 mai 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 

secŃia comercială şi de contencios administrativ - a formulat recurs intervenienta în interes 

accesoriu pârâtei S.C. C. S.A., numita S.C. „M.R.G.” S.R.L. Iaşi prin reprezentant legal, criticând 

soluŃia pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Astfel, s-a susŃinut că dispoziŃiile art. 49 alin. 3 şi art. 54 Cod procedură civilă permit 

introducerea unei cereri de intervenŃie în interesul uneia dintre părŃi, cu condiŃia ca cel care 

intervine să nu facă nici un act de procedură potrivnic părŃii pentru care a intervenit. Aceleaşi 

dispoziŃii legale, coroborate cu practica şi literatura de specialitate, permit intervenientului în 

interes accesoriu ca în cererea formulată să facă apărări atât pentru partea care intervine, dar să 

formuleze şi susŃineri propriii pentru respingerea susŃinerilor părŃii adverse. 

Aşa cum reiese din conŃinutul cererii de intervenŃie formulate, recurenta a făcut susŃineri 

pentru partea pentru care a intervenit – S.C. „C.” S.A. - pârâta din prezenta cauză, prin care a 

susŃinut faptul că hotărârea Adunării Generale Extraordinare a cărei suspendare se solicită este 

legală şi temeinică şi nu există nici un temei care să justifice suspendarea sa. A învederat de 

asemenea şi propriul interes, de acŃionar, membri de drept ai Adunării Generale şi care exprimă 

voinŃa societară, calitate în care a participat la lucrările Adunării şi a votat ordinea de zi stabilită. 

Literatura de specialitate a apreciat că intervenientul în interes accesoriu trebuie să facă 

dovada şi a unui interes preventiv, care se apreciază în funcŃie de posibila incidenŃă asupra 

drepturilor sale, a hotărârii ce ar urma să se pronunŃe cu privire la cererea principală. 

Ori atâta vreme cât se solicită suspendarea unei hotărâri A.G.A. de o persoană care nu are 

calitatea de a promova această acŃiune, hotărâre A.G.A. care exprimă în mod valabil voinŃa 

acŃionarilor şi care prin suspendarea sa poate să afecteze activitatea societăŃii, este evident în cauză 

interesul recurentei de a promova şi susŃine o cerere de intervenŃie în folosul societăŃii al cărui 

capital social îl deŃine. 

Pentru toate aceste considerente a considerat încheierea instanŃei de fond ca netemeinică şi 

nelegală şi a solicitat instanŃei de recurs să constate calitatea sa procesuală în cauză, în calitate de 

intervenienŃi în interes accesoriu. 

La termenul de judecată din data de 12 iulie 2010, instanŃa a pus în discuŃia contradictorie 

a părŃilor caracterul neavenit al recursului formulat S.C. „M.R.G.” S.R.L. Iaşi, prin reprezentant 

legal – intervenient în interesul pârâtei SC „C.” SA – împotriva sentinŃei nr. 930/COM/ 18 mai 

2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – SecŃia comercială, faŃă de dispoziŃiile art. 56 Cod procedură 

civilă. 



Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma excepŃiei invocate, curtea de apel a 

reŃinut următoarele: 

 La data de 18.05.2010 S.C. „M.R.G.” S.R.L. Iaşi a formulat cerere de intervenŃie 

accesorie în sprijinul pârâtei SC „C.” SA, cerere respinsă în principiu, aspect ce rezulta din 

practicaua sentinŃei nr. 930/COM/ 18 mai 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – SecŃia comercială. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens tribunalul a reŃinut că intervenientul în interes accesoriu avea o 

poziŃie subordonată părŃii pe care o apăra, neputând face decât acele acte de procedură care profită 

acesteia iar, pe de altă parte, pârâta SC C. SA, în sprijinul căreia se intervenea, nu a fost de acord 

cu această cerere de intervenŃie 

Conform dispoziŃiilor art. 56 Cod procedură civilă apelul sau recursul făcut de cel care 

intervine în interesul unei părŃi se socoteşte neavenit dacă partea pentru care a intervenit nu a făcut 

ea însăşi apel sau recurs. 

În cauza pendinte, pârâta SC „C.” SA nu a înŃeles să declare recurs împotriva sentinŃei nr. 

930/COM/ 18 mai 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – SecŃia comercială, intervenienta S.C. 

„M.R.G.” S.R.L. fiind singura nemulŃumită de soluŃia pronunŃată. 

Având în vedere dispoziŃiile procedurale ale art. 56 Cod procedură civilă care consacră o 

limitare a activităŃii procesuale a intervenientului în interesul uneia dintre părŃi, în cazul în care 

partea principală nu şi-a manifestat în mod expres voinŃa de a exercita calea de atac a apelului sau 

recursului, curtea a constatat neavenit recursul formulat de S.C. „M.R.G.” S.R.L intervenient în 

interes alăturat pârâtei, împotriva sentinŃei nr. 930/COM/ 18 mai 2010 pronunŃată de Tribunalul 

Iaşi – SecŃia comercială. 

5. ContestaŃia în anulare specială prevăzută de articolul 318 Cod 

procedură civilă. NoŃiunea de „eroare materială” 

Pentru ca o contestaŃie în anulare să poată fi admisă în temeiul art. 318 alin. (1) 
prima teză Cod procedură civilă, trebuie să fie vorba de o eroare materială 
evidentă, în legătură cu aspectele formale ale judecării recursului, pentru 
verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau reaprecierea 
probelor. Fiind vorba de un text de excepŃie, noŃiunea de greşeală materiale nu 
trebuie interpretată extensiv şi - deci - pe această cale nu pot fi invocate greşeli 
de judecată.  

 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 399 din 6 septembrie 2010 

Prin decizia comercială nr. 240/17.05.2010 pronunŃată în dosarul nr. 2878/99/2007 al 

CurŃii de apel Iaşi s-a admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a recurentei DirecŃia 

Generală a FinanŃelor Publice Iaşi şi s-a respins recursul declarat de recurenta D.G.F.P. Iaşi 

împotriva sentinŃei comerciale nr. 483/S din 13.10.2009 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – judecător 

sindic, menŃinându-se soluŃia atacată cu recurs. 



Pentru a hotărî astfel, instanŃa de recurs a reŃinut că DirecŃia Generală a finanŃelor Publice 

Iaşi a formulat la fond cererea de atragere a răspunderii personale în calitate de preşedinte al 

comitetului creditorilor debitorului S.C. „S.A.” S.R.L., iar recursul l-a declarat în calitate de 

creditor al S.C. „S.A.” S.R.L. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaŃie în anulare DirecŃia Generală a FinanŃelor 

Publice Iaşi. 

Prin contestaŃia în anulare formulată, s-a solicitat instanŃei admiterea acesteia motivat de 

faptul că soluŃia dată de Curtea de Apel Iaşi în recurs este rezultatul unei greşeli materiale, instanŃa 

de control în mod greşit reŃinând lipsa calităŃii procesuale active în promovarea recursului a 

D.G.F.P.J. Iaşi. 

Temeiul de drept al contestaŃiei în anulare îl constituie dispoziŃiile art. 318 alin. 1 Cod 

procedură civilă, respectiv faptul că dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greşeli 

materiale. 

Contestatorul a precizat că recursul a fost declarat în calitate de preşedinte al comitetului 

creditorilor debitoarei şi nu în calitate de creditor, instanŃa de recurs făcând o greşeală atunci când 

a reŃinut contrariul. 

Analizând contestaŃia în anulare prin prisma motivelor invocate şi a actelor ataşate la 

dosar, curtea a constatat că este nefondată pentru următoarele considerente: 

Potrivit art. 318 alin. (1) Cod procedură civilă, hotărârile instanŃelor de recurs mai pot fi 

atacate cu contestaŃie în anulare când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau 

când instanŃa, respingând recursul sau admiŃându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze 

vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.  

Pentru ca o contestaŃie în anulare să poată fi admisă în temeiul art. 318 alin. (1) prima teză, 

trebuie să fie vorba de o eroare materială evidentă în legătură cu aspectele formale ale judecării 

recursului pentru verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau reaprecierea 

probelor. 

Mai mult, fiind vorba de un text de excepŃie, noŃiunea de greşeală materiale nu trebuie 

interpretată extensiv şi deci pe această cale nu pot fi valorificate greşeli de judecată.  

În cauză, instanŃa a apreciat că ceea ce a invocat contestatoarea în contestaŃia formulată nu 

poate fi considerată o eroare materială, instanŃa de recurs a pus în discuŃie excepŃia invocată şi a 

admis-o motivat în urma verificării actelor şi lucrărilor dosarului. 

FaŃă de aceste considerente, curtea a constatat nefondată contestaŃia în anulare formulată 

de contestator, aşa încât în temeiul art. 318 alin. 1 raportat la art. 320 Cod procedură civilă a 

respins-o.  



6. Răspunderea întemeiată pe articolul 138 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenŃei. Natură juridică. Fapta de la litera d) a art. 

138 

Răspunderea patrimonială a persoanelor enumerate în art. 138 alineat (1) din Legea 
nr. 85/2006 se antrenează dacă acestea, prin faptele descrise de acest act 
normativ, au contribuit la producerea prejudiciului, fiind reiterat principiul 
potrivit căruia nicio răspundere nu poate fi angajată în lipsa identificării - în 
mod cumulativ - a elementelor răspunderii civile, natura juridică a răspunderii 
administratorului fiind aceea a unei răspunderi speciale, care împrumută 
caracteristicile răspunderii delictuale. În cazul încălcării obligaŃiei de a Ńine 
contabilitatea în conformitate cu legea nu se poate susŃine că există o prezumŃie 
de culpă, din formularea art. 138 alineat (1) litera d) rezultând cu evidenŃă că 
aceste fapte nu pot fi săvârşite decât cu intenŃie, care trebuie dovedită cu probe 
convingătoare, în persoana fiecăruia dintre cei consideraŃi răspunzători. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 405 din 13 septembrie 2010 

Prin sentinŃa comercială nr. 294/S/ 17.03.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – judecător 

sindic a fost respinsă cererea formulată de creditorul AdministraŃia FinanŃelor Publice a 

municipiului Iaşi din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi, pentru 

stabilirea răspunderii personale a pârâŃilor C.C.M. şi C.L. 

În temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenŃei s-a dispus închiderea 

procedurii insolvenŃei debitorului S.C. „M.E.” SRL, radierea debitorului din registrul comerŃului şi 

alte registre; în temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenŃei, a fost descărcat 

lichidatorul judiciar „P.T.” de orice îndatoriri şi responsabilităŃi; în temeiul art. 135 din Legea 

privind procedura insolvenŃei s-a dispus notificarea prezentei sentinŃe debitorului, creditorilor, 

DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi şi Oficiului Registrului ComerŃului de pe 

lângă Tribunalul Iaşi, pentru efectuarea menŃiunilor de închidere a procedurii insolvenŃei, prin 

publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. 

Pentru a se pronunŃa astfel tribunalul a reŃinut următoarele : 

În baza art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic poate dispune ca o parte 

din pasivul debitorului să fie suportată de membrii organelor de conducere sau de orice altă 

persoană care a cauzat starea de insolvenŃă prin una din faptele descrise la lit. a – g. 

În conformitate cu art. 1169 Cod civil, cel ce face propunerea în faŃa instanŃei trebuie să o 

dovedească. 

În speŃă, nu s-au probat în nici un fel susŃinerile din acŃiune, potrivit cărora pârâŃii ar fi 

dispus în interes personal continuarea activităŃii, astfel să se facă o legătură de cauzalitate cu 

încetarea de plăŃi a societăŃii şi să se poată reŃine incidenŃa art. 138 lit. c. 

Totodată, nu se putea reŃine în sarcina pârâŃilor fapta prevăzută la art. 138 lit. d, respectiv 

că ar fi Ńinut o contabilitate fictivă sau neconformă cu legea, întrucât afirmaŃiile reclamantei au la 

bază simple supoziŃii, dar fără a fi însoŃite şi de probe care să dovedească aceeaşi legătură de 



cauzalitate cu ajungerea debitoarei în încetare de plăŃi. 

Cât priveşte managementul defectuos, această faptă nu se regăseşte printre cele sancŃionate 

de art. 138 din Legea nr. 85/2006. 

Constatând că s-a întocmit raportul final de lichidare şi că în averea debitorului nu există 

bunuri cu care să fie acoperite cel puŃin cheltuielile administrative, în temeiul art. 131 din Legea 

privind procedura insolvenŃei, s-a dispus închiderea procedurii falimentului şi radierea debitorului 

din registrul comerŃului şi alte registre. 

A fost descărcat administratorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităŃi, conform art. 

136 din Legea privind procedura insolvenŃei. 

Totodată, dată fiind activitatea acestuia, aşa cum rezulta din dosarul cauzei, a fost aprobat 

decontul administratorului, sumă ce urma a fi achitată din fondul de lichidare, conform art. 4 alin. 

4 din Legea nr. 85/2006, întrucât în contul debitorului nu existau disponibilităŃi băneşti. 

Împotriva sentinŃei comerciale nr. 294/S/ 17.03.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 

judecător sindic a formulat recurs creditoarea AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi, 

criticând-o sub următoarele aspecte : 

InstanŃa de fond a înŃeles să motiveze soluŃia dând o interpretare succintă a art. 1169 Cod 

civil raportat la aspectele prezentate de recurentă în acŃiunea promovată în contradictor cu C.C.M. 

şi C.L. – în calitate de pârâŃi. 

De asemenea, prin adresa nr. 82.068/ 02.10.2009, recurenta a înregistrat la instanŃă o 

creanŃă suplimentară, în cuantum de 13.628 lei constatată printr-un act de control fiscal. Această 

creanŃă suplimentară nu a fost analizată şi nici nu s-a dispus asupra acesteia. 

Prin urmare, a apreciat că instanŃa de fond nu a interpretat corect documentele depuse la 

dosarul cauzei şi nici asupra încălcării dispoziŃiilor legii în materie economico-financiară şi care ar 

putea avea legătură cu intrarea S.C. „M.E.” S.R.L. în incapacitate de plată. 

Aşa cum rezulta din considerentele hotărârii atacate, instanŃa de fond a înŃeles să motiveze 

soluŃia doar în două fraze, restul fiind doar o prezentare succintă a întregii proceduri. 

Interpretarea restrictivă dată de instanŃa de fond în pronunŃarea acestei soluŃii, aduce 

atingere dreptului şi interesului legitim al creditorilor în recuperarea creanŃelor. 

AcŃiunea creditorului bugetar a fost cât se poate de explicită, iar probatoriul administrat în 

cauză – respectiv înscrisurile depuse la dosarul cauzei atât de creditorul-titular al acŃiunii cât şi de 

ceilalŃi creditori, demonstrează pe deplin temeinicia acesteia. 

Administratorii C.C.M. şi C.L. se fac vinovaŃi de o administrare defectuoasă a societăŃii 

„M.E.” SRL Iaşi, întrucât s-a desfăşurat activitate şi societatea a fost abandonată în momentul în 

care a înregistrat obligaŃii fiscale. 

S.C. „M.E.” S.R.L. Iaşi a fost înfiinŃată în anul 1995, sub forma unei societăŃi comerciale 

cu răspundere limitată, având ca asociat şi administrator pe C.C.M. şi C.L. 



Recurenta a învederat şi faptul că debitoarea nu a Ńinut evidenŃa contabilă în conformitate 

cu dispoziŃiile legale în vigoare, sens în care, prin procesul-verbal încheiat în data de 28.01.2003 

organul fiscal reŃine că s-au efectuat cheltuieli cu protocolul, s-au contabilizat cheltuieli 

nedeductibile fiscale, s-au constatat diferenŃe privind calculul real al impozitelor şi taxelor datorate 

bugetului de stat. 

Totodată, învederează şi împrejurarea că nu s-au mai întocmit declaraŃiile obligatorii 

impuse de legislaŃia fiscală şi legea contabilităŃii, nu au mai fost întocmite bilanŃuri şi raporturi 

contabile, fapt pentru care la cererea O.N.R.C., Tribunalul Iaşi a dispus dizolvarea societăŃii. 

Prin urmare, rezulta clar incidenŃa dispoziŃiilor art. 138 alin. 1 lit. d) referitoare la neŃinerea 

contabilităŃii conform legislaŃiei în vigoare. 

CreanŃele creditorilor ar fi fost cu mult diminuate (ori inexistente) dacă administratorii 

societăŃii, C.C.M. şi C.L. şi-ar fi îndeplinit atribuŃiile stabilite prin actul constitutiv al societăŃii şi 

ocupându-se de buna funcŃionare a societăŃii, ar fi achitat taxele şi impozitele. 

Totodată, aceştia se fac vinovaŃi şi de faptul că au continuat activitatea societăŃii, deşi 

aceasta conducea la majorarea pasivului societăŃii, aşa cum rezultă din fişa agentului economic 

depusă de A.F.P. Iaşi, nu s-au mai efectuat plăŃi la bugetul consolidat al statului din 2006. 

Recurenta a solicitat admiterea recursului, modificarea şi admiterea acŃiunii privind 

antrenarea răspunderii patrimoniale a numiŃilor C.C.M. şi C.L. la suportarea pasivului S.C. „M.E.” 

S.R.L. Iaşi ce nu a putut fi recuperat în cadrul procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006. 

În termen legal, au formulat întâmpinare pârâŃii C.L. şi C.C.M., solicitând respingerea 

recursului. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi a 

dispoziŃiilor legale operante în cauză, curtea de apel a reŃinut următoarele: 

Criticile formulate de creditoarea AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Iaşi se 

circumscriu motivului de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct.9 Cod procedură civilă. 

Conform art. 138 din Legea nr. 85/2006 judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din 

pasivul debitorului, persoană juridică ajunsă în stare de insolvenŃă, să fie suportat de către membrii 

organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în această situaŃie, prin una din 

faptele enumerate limitativ de lege. 

Natura juridică a răspunderii administratorilor împrumută, cele mai multe din caracteristicile 

răspunderii delictuale, constituind o răspundere specială. 

Fiind vorba de o răspundere delictuală, pentru a fi angajată este necesar a fi îndeplinite 

condiŃiile generale ale răspunderii civile delictuale, conform art. 998-999 Cod civil: fapta ilicită, 

prejudiciul, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. 

Caracterul special al răspunderii reglementate de art. 138 din Legea nr. 85/2006 constă în 

aceea că textul de lege delimitează, printr-o enumerare exhaustivă, categoria faptelor - lit. a-g - 



considerate nelegitime, prejudiciul – care este acela al provocării sau contribuirii faptelor la 

ajungerea debitoarei în starea de insolvenŃă – şi cere o cauzalitate tipică între faptă şi prejudiciu, 

culpa persoanei chemată a răspunde fiind apreciabilă in concreto. 

Astfel, potrivit art. 138 din Legea nr. 85/2006, răspunderea membrilor organelor de 

conducere sau supraveghere ori a altor persoane, se poate face pentru una din următoarele fapte: 

- lit. c) – au dispus în interes personal continuarea unei activităŃi care ducea în mod vădit 

persoana juridică la încetarea de plăŃi; 

- lit. d) – au Ńinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau 

nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea. 

Art. 1169 Cod civil statuează cu privire la sarcina probei, în sensul că „cel care face o 

propunere înaintea judecăŃii trebuie să o dovedească”. 

Curtea reŃine că administratorii statutari nu se fac vinovaŃi de fapta prev de art. 138 lit. c) 

din Legea nr. 85/2006, reclamanta nedovedind - prin probatoriul administrat - că pârâŃii au dispus 

în interes personal, continuarea activităŃii societăŃii, deşi era evidentă atragerea stării de insolvenŃă 

şi nici faptul că au abandonat societatea în momentul în care aceasta a înregistrat obligaŃii fiscale. 

Desfăşurarea unei activităŃi manageriale neperformante, existenŃa pe piaŃă a unor condiŃii 

defavorabile, obŃinerea unor rezultate negative, nu sunt de natură a atrage incidenŃa dispoziŃiilor 

art. 138, prin care se sancŃionează exclusiv săvârşirea culpabilă a actelor limitativ prevăzute ce au 

drept consecinŃă insolvenŃa societăŃii comerciale. 

În acest context, corect a reŃinut judecătorul-sindic că simpla invocare a dispoziŃiilor art. 

138 lit. c din Legea nr. 85/2006 nu conduce automat la atragerea răspunderii administratorilor la 

plata pasivului societăŃii, în situaŃia în care nu s-a făcut dovada întrunirii – cumulative - a condiŃiilor 

pentru atragerea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. 

Nici fapta prevăzute de art. 138 lit. d) din Legea nr. 85/2006 nu poate fi reŃinută în sarcina 

pârâŃilor C.L. şi C.C.-M. 

Curtea a arătat că această răspundere, special reglementată în Legea nr. 85/2006, nu 

prezumă legătura cauzală între neŃinerea contabilităŃii de către administratori şi provocarea stării 

de insolvenŃă, iar aducerea societăŃii în insolvenŃă şi faliment nu este neapărat consecinŃa imediată 

a acestui fapt, aşa cum consideră recurenta în detalierea motivelor recursului. 

Astfel, o simplă nominalizare a procesului verbal încheiat de organul fiscal la data de 28. 

10. 2003 - prin care s-a reŃinut că s-au efectuat cheltuieli cu protocolul, s-au contabilizat cheltuieli 

nedeductibile fiscal şi s-au constatat diferenŃe privind calculul real al impozitelor şi taxelor 

datorate bugetului statului - fără să şi probeze celelalte condiŃii ale răspunderii în discuŃie, 

constituie o înfrângere a dispoziŃiilor art. 1169 din Codul civil, potrivit căruia cel ce face o 

propunere înaintea judecăŃii trebuie să o dovedească, ale art. 129 alin. (1) din Codul de procedură 

civilă, care statuează, de asemenea, că părŃile au îndatorirea ca, în condiŃiile legii, să urmărească 



desfăşurarea şi finalizarea procesului, având, totodată, obligaŃia să îndeplinească actele de 

procedură în condiŃiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să-şi exercite 

drepturile procedurale conform dispoziŃiilor art. 723 alin. (1), precum şi să-şi probeze pretenŃiile şi 

apărările, nu poate să determine convingerea instanŃei că acŃiunea este întemeiată. 

Astfel, dispoziŃia legală arată că răspunderea patrimonială a persoanelor enumerate se 

antrenează dacă acestea, prin faptele descrise de lege, au contribuit la producerea prejudiciului, 

provocarea stării de insolvenŃă, reiterând principul de bază potrivit căruia nicio răspundere nu 

poate fi angajată în lipsa identificării tuturor elementelor răspunderii civile în mod cumulativ, 

natura juridică a răspunderii administratorului fiind aceea a unei răspunderi speciale care 

împrumută caracteristicile răspunderii delictuale. 

 În cazul încălcării obligaŃiei de a Ńine contabilitatea în conformitate cu legea nu se poate 

susŃine că există o prezumŃie de culpă, din formularea art.138 lit. d) din Legea nr. 85/2006 

rezultând cu evidenŃă că aceste fapte nu pot fi săvârşite decât cu intenŃie, care trebuie dovedită cu 

probe convingătoare, în persoana fiecăruia dintre cei consideraŃi răspunzători, aspect care nu a fost 

probat în cauză. 

Curtea nu a reŃinut critica relativă la nemotivarea sentinŃei recurate, judecătorul sindic 

prezentând sintetic argumentele şi care i-au format convingerea în legătură cu caracterul nefondat 

al cererii de antrenare a răspunderii personale întemeiată pe dispoziŃiile art. 138 literele c şi d din 

Legea nr. 85/2006  

În consecinŃă, curtea a apreciat legală şi temeinică sentinŃa atacată, nefiind întrunite 

cerinŃele art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a 

fost respins ca nefondat recursul formulat de creditoarea AdministraŃia FinanŃelor Publice a 

municipiului Iaşi împotriva sentinŃei comerciale nr. 294/S/ 17 martie 2010 pronunŃată de 

Tribunalul Iaşi-judecător sindic, prin care a fost respinsă cererea creditoarei AdministraŃia 

FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi privind antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâŃilor C.L. 

şi C.C.M. şi a fost dispusă închiderea procedurii insolvenŃei. A fost menŃinută ca legală şi 

temeinică sentinŃa recurată. 

7. Sechestru asigurător. Corelarea prevederilor art. 908 din Codul 

comercial cu dispoziŃiile art. 592 Cod procedură civilă 

Articolul 908 alineat 1 Cod comercial prevede că sechestrul nu se va putea înfiinŃa 
decât cu dare de cauŃiune, cu excepŃia situaŃiilor când cererea de sechestru se 
face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la 
purtător, protestat de neplată, reglementând, aşadar, obligativitatea plăŃii 
anticipate a cauŃiunii, cu anumite excepŃii. Rezultă – în consecinŃă - că 
dispoziŃiile speciale ale art. 908 derogă de la dreptul comun (art. 592 Cod 
procedură civilă), care permite dispunerea înfiinŃării sechestrului, cu 
posibilitatea plăŃii ulterioare a cauŃiunii. 



Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 436 din 20 septembrie 2010 

Prin încheierea nr. 110/Cam. Cons ./ 25 iunie 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – SecŃia 

comercială şi contencios administrativ s-a dispus : 

S-a admis cererea formulată de petenta S.C. „I.G.” S.R.L. în contradictoriu cu intimata 

S.C. „T.A.” S.R.L. Iaşi. 

S-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra bunurilor imobile ale intimatei, 

construcŃie şi teren în suprafaŃă de 13.848,74 m. p. situate în Iaşi, nr. cadastral 18438 până la 

concurenŃa sumei de 4.310.458,9 lei. 

S-a dispus instituirea unei popriri asigurătorii asupra conturilor bancare ale intimatei până 

la concurenŃa sumei de 4.310.458,9 lei. 

Pentru a pronunŃa această încheiere tribunalul a reŃinut următoarele : 

CreanŃa pentru care s-a solicitat înfiinŃarea măsurilor asigurătorii este constatată prin act 

scris şi este exigibilă, în acest sens fiind depuse la dosar copii ale contractului încheiat la data de 

12.12.2007 între părŃi, actele adiŃionale nr. 1, 2, 3, 4, şi 5 încheiate la acest contract, certificatele 

de plată acceptate de către debitoare nr. 18/11.12.2008, nr. 20/10.02.2009 şi 21/20.05.2009, 

precum şi facturile fiscale emise în baza acestor certificate4 (nr. 3396/15.12.2008, nr. 

3422/19.02.2009 şi 3483/20.05.2009). 

Petenta a făcut dovada faptului că bunurile imobile asupra cărora s-a solicitat înfiinŃarea 

sechestrului asigurător aparŃin debitoarei, în acest sens fiind înscrisul depus la fila 26 dosar. 

De asemenea petenta a făcut dovada intentării acŃiunii pe fond, aceasta fiind declinată în 

favoarea CurŃii de Arbitraj InternaŃional de pe lângă Camera de ComerŃ şi Industrie a României 

prin sentinŃa nr. 1732/COM/18.11.2009. 

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

Intimata S.C. „ T.A.”S.R.L. Iaşi a declarat recurs împotriva încheierii nr. 110/2010 

pronunŃată de Tribunalul Iaşi pentru următoarele motive : 

Hotărârea a fost pronunŃată de o instanŃă necompetentă. 

A susŃinut intimata că în cauză nu sunt aplicabile dispoziŃiile art. 358 indice 8 alin. 1 Cod 

procedură civilă, ci dispoziŃiile art. 50 alineat 1 ale Regulilor de procedură arbitrală ale CurŃii de 

Arbitraj Comercial InternaŃional, acestea având caracter derogatoriu de la procedurile Codului de 

procedură civilă. 

Considera intimata că soluŃionarea cererii de instituire a măsurilor asiguratorii era de 

competenŃa exclusivă a instanŃei arbitrale, după fixarea termenului de judecată în litigiul arbitral. 

În susŃinerea acestui motiv de recurs intimata invoca practica CurŃii Europene de JustiŃie, 

prin cauza C-391/1995 Van Uden Maritime vs. Eco Line, cât şi dispoziŃiile art. 5 alin. 1 din 

ConvenŃia de la Bruxelles din 1968 privind competenŃa şi executarea hotărârilor judecătoreşti 

civile şi comerciale. 



Intimata a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii şi respingerea cererii ca nefiind 

de competenŃa instanŃelor judecătoreşti sau, în subsidiar, declinarea competenŃei în favoarea 

instanŃei arbitrale. 

2. InstanŃa de fond a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancŃiunea nulităŃii de 

art. 89 alin. 1 şi art. 93 raportat la art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă. 

În dezvoltarea acestui motiv de recurs, intimata a precizat că, deşi instanŃa de fond a dispus 

citarea părŃilor, actele de procedură nu i-au fost comunicate la sediul procesual ales, astfel că, la 

termenul din 23.06.2010 când au avut loc dezbaterile pe fondul cererii, intimata nu a fost legal 

citată. 

Pentru această critică se solicită, în temeiul art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă, trimiterea 

cauzei spre rejudecare primei instanŃe. 

3. Măsurile asiguratorii au fost încuviinŃate fără cauŃiune. 

A susŃinut intimata că în prezenta cauză nu se aplică dispoziŃiile art. 592 Cod procedură 

civilă, ci dispoziŃiile derogatorii ale art. 908 Cod comercial care stabilesc obligativitatea 

consemnării unei cauŃiuni şi a plăŃii anticipate a acesteia. 

S-a solicitat respingerea cererii de instituire a sechestrului asigurator. 

4. Hotărârea primei instanŃe este netemeinică. 

A susŃinut intimata că valoarea imobilului indisponibilizat depăşeşte cu mult cuantumul 

creanŃei pretinse, astfel că măsura dispusă are caracter disproporŃional, că măsurile dispuse nu sunt 

justificate deoarece nu s-a dovedit intenŃia de sustragere a bunurilor de la urmărire. 

La data de 16 iulie 2010 intimata a depus motive de recurs în completare prin care se 

susŃinea, în esenŃă, nevalabilitatea certificatelor de plată nr. 18/ 11.12.2008, nr. 20/ 10.02.2009 şi 

nr. 21/ 20.05.2009, înscrisuri emise în baza raporturilor contractuale existente între părŃi, cât şi 

neîndeplinirea propriilor obligaŃii comerciale de către creditoare. 

Prin întâmpinare, cu privire la motivele de recurs, intimata a susŃinut că procedura 

măsurilor asiguratorii, prevăzută de art. 591 şi urm. Cod procedură civilă, este guvernată de 

regulile procedurii necontencioase, neputându-se intra pe fondul litigiului, că obligarea părŃii la 

plata cauŃiunii este lăsată la latitudinea instanŃei de judecată conform art. 591 Cod procedură 

civilă, că nu era obligatorie citarea părŃilor conform art. 592 alin. 2 Cod procedură civilă şi cu 

toate acestea, recurenta a fost citată la sediul social, că există autoritate de lucru judecat în ceea ce 

priveşte competenŃa instanŃei de judecată de soluŃionare a prezentei cereri şi că, în cauză, sunt 

îndeplinite condiŃiile instituirii măsurilor asiguratorii : intentarea acŃiunii privind fondul litigiului 

şi existenŃa unei creanŃe constatate prin act scris (certificate de plată, facturi fiscale). 

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor şi apărărilor formulate, a 

dispoziŃiilor legale în materie, instanŃa de control judiciar a constatat următoarele: 

Cu privire la competenŃa instanŃei de soluŃionare a cererii de sechestru asigurator, curtea a 



constatat că aceasta nu mai poate fi pusă în discuŃie, în cauză existând autoritate de lucru judecat 

faŃă de dispozitivul deciziei nr. 209/ 12 aprilie 2010 pronunŃată de Curtea de Apel Iaşi – SecŃia 

comercială. 

Fondată este însă critica referitoare la nelegala citare a intimatei-recurente S.C. 

„T.A.”S.R.L. la fondul cauzei. 

Cererea de sechestru asigurator formulată de către reclamantă vizează o cerere în materie 

comercială, şi potrivit dispoziŃiilor art. 1 Cod comercial „în comerŃ se aplică legea de faŃă”, astfel 

că, în condiŃiile în care Codul comercial cuprinde reglementări speciale în materie comercială cu 

privire la sechestrul asigurator, urmează ca aceste dispoziŃii speciale să fie aplicabile, potrivit 

regulii specialia generalibus derogant. 

În consecinŃă, reglementarea sechestrului asigurator în materie comercială este stabilită 

prin dispoziŃiile art. 907 – 908 Cod comercial, completate cu decizia nr. 84/ 10 decembrie 2007 

pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – SecŃiile Unite : „DispoziŃiile art. 907 Cod 

comercial se interpretează prin trimitere la prevederile art. 591 alin. 1 teza I din Codul de 

procedură civilă în sensul că, în materie comercială, sechestrul asigurator se poate înfiinŃa şi 

asupra bunurilor imobile ale debitorului”. 

Atât dispoziŃiile art. 908 alin. 2 Cod comercial, cât şi dispoziŃiile art. 592 alin. 2 Cod 

procedură civilă prevăd judecarea cererii de sechestru asigurator în camera de consiliu, fără citarea 

părŃilor, pentru a crea efectul de surpriză pe care legiuitorul a înŃeles să-l acorde acestei măsuri de 

asigurare. 

Cu toate acestea, instanŃa de fond, reinvestită cu soluŃionarea cererii de instituire a 

măsurilor asiguratorii (după casarea cu trimitere spre rejudecare dispusă prin decizia nr. 209/2010 

pronunŃată de Curtea de Apel Iaşi), a dispus prin rezoluŃie, la data de 31.05.2010, citarea părŃilor. 

La termenul de judecată fixat – 23.06.2010, s-a făcut apelul nominal constatându-se 

prezenta apărătorului reclamantei şi lipsa pârâtei. De asemenea, potrivit menŃiunilor cuprinse în 

încheierea de şedinŃă, s-a verificat procedura de citare a părŃilor, reŃinându-se că este completă. 

Rezulta, fără putinŃă de tăgadă, că instanŃa de fond a procedat la judecarea cererii fără a 

respecta dreptul la apărare şi principiul contradictorialităŃii, din moment ce a dispus citarea 

părŃilor, deoarece, prin notele de şedinŃă depuse la dosarul nr. 4881/99/ 2009 (în care făcea 

precizări cu privire la cererea de instituire a măsurilor asiguratorii), intimata S.C. „T.A.” S.R.L. şi-

a ales sediul procesual la S.C.A. „P.N. şi AsociaŃii”, cu sediul în Bucureşti. 

Curtea a constatat că, la termenul de judecată din 06.01.2010, intimata nu a fost prezentă la 

dezbateri (pentru acoperirea acestei neregularităŃi) şi nici nu a fost citată la sediul procesual ales 

pentru termenul din 23.06.2010, neavând relevanŃă citarea acesteia la sediul social. 

Chiar dacă dispoziŃiile procedurale dispun judecarea cererii de instituire a măsurilor 

asiguratorii fără citarea părŃilor, din moment ce judecătorul de fond a apreciat că se impune citarea 



acestora şi cu atât mai mult cu cât i s-a acordat doar reclamantei cuvântul pentru dezbateri, 

nelegala citare a părŃii adverse presupune încălcarea dreptului la apărare şi a principiului 

contradictorialităŃii. 

Cum şi comunicarea încheierii recurate s-a efectuat la sediul social al S.C. „T.A.”S.R.L. şi 

nu la sediul procesual ales, curtea a respins ca nefondată, excepŃia tardivităŃii declarării recursului. 

Întemeiată este şi critica referitoare la plata cauŃiunii. 

Art. 908 alin. 1 Cod comercial prevede că sechestrul nu se va putea înfiinŃa decât cu dare 

de cauŃiune, cu excepŃia situaŃiilor când cererea de sechestru se face în virtutea unei cambii sau a 

unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată, reglementând, aşadar, 

obligativitatea plăŃii anticipate a cauŃiunii, cu anumite excepŃii. În consecinŃă, rezultă că 

dispoziŃiile speciale derogă de la dreptul comun (art. 592 Cod procedură civilă), care permite 

dispunerea înfiinŃării sechestrului, cu posibilitatea plăŃii ulterioare a cauŃiunii. 

Or, în cauză, deşi cauŃiunea era obligatorie şi reprezintă o condiŃie prealabilă de 

admisibilitate a cererii de sechestru asigurator, nu a fost stabilită de către instanŃa de fond, nici sub 

aspectul cuantumului şi nici al termenului înăuntrul căruia să fie depusă cauŃiunea de către 

reclamanta S.C. „I.G.”S.R.L. 

În consecinŃă, pentru considerentele arătate, nefiind utilă cercetarea celorlalte motive de 

recurs, în conformitate cu art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă curtea de apel a admis recursul, a 

casat încheierea recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanŃe. 

8. OrdonanŃă preşedinŃială. Examinarea condiŃiilor prevăzute de articolul 

581 Cod procedură civilă 

EsenŃial în analiza cauzei este caracterul procedurii în care se cere emiterea 
ordonanŃei preşedinŃiale, legat de aceasta stabilindu-se şi îndeplinirea 
condiŃiilor de la art. 581 Cod procedură civilă. Sistarea oricăror acte de 
dispoziŃie tăiere, dezafectare sau dezmembrare se cere într-o procedură de 
insolvenŃă, dar vizează active ale debitoarei în faliment achiziŃionate de intimată 
care - în calitate de cumpărător - poate dispune de bunurile cumpărare. Prin 
ordonanŃa preşedinŃială de faŃă recurenta tinde a obŃine împiedicarea 
cumpărătoarei în exerciŃiul dreptului său de proprietate, demers care excedează 
cadrului limitat configurat de art. 581 Cod procedură civilă. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 442 din 27 septembrie 2010 

Prin sentinŃa comercială nr. 531/S din 12 mai 2010, Tribunalul Iaşi - judecător sindic a 

respins cererea formulată, pe cale de ordonanŃă preşedinŃială, de creditoarea S.C. „C. LTD” S.R.L. 

în contradictoriu cu pârâtele S.C. „V.I.” S.R.L., S.C. „O.P.” S.R.L. şi S.C. „P.” S.R.L. 

Pentru a se pronunŃa astfel, judecătorul sindic a reŃinut că - prin încheierea nr. 

145/CA/15.03.2004 a Tribunalului Alba, pronunŃată în dosarul strămutat nr. 2314/2002 - s-a 

dispus intrarea debitoarei SC „S.” SA Timişoara în procedura falimentului. Prin contractul de 



vânzare cumpărare nr. 40/18.01.2007 a fost transmis, către SC „V.I.” SRL, dreptul de proprietate 

asupra bunurilor mobile şi imobile situate în jud. Timiş. 

Prin cererea înregistrată la data de 30.06.2009, creditoarea SC „C. LTD” SRL a formulat o 

a treia cerere - pe cale de ordonanŃă preşedinŃială - având ca obiect sistare lucrări de tăiere, 

dezafectare sau dezmembrare, susŃinând că are calitatea de acŃionar şi creditor al debitorului falit 

şi că - urmare a acestor lucrări efectuate de pârâte - există riscul dispariŃiei bunurilor din 

patrimoniul societăŃii falite, ceea ce i-ar afecta drepturile sale, de acŃionar majoritar, în condiŃiile 

în care a atacat atât contractul nr. 40/18.01.2007 cât şi hotărârea adunării creditorilor prin care s-a 

aprobat această vânzare. 

Analizând cererea formulată de reclamantă în limitele stabilite de disp. art. 581 din Cod 

procedură civilă, raportat la dispoziŃiile Legii nr. 85/2006, prin prisma probelor administrate în 

cauză, judecătorul sindic a constatat că este neîntemeiată întrucât, în stadiul actual al procedurii, 

aparenŃa dreptului care să justifice acŃiunea reclamantului este discutabilă. 

Împotriva sentinŃei a declarat recurs S.C. „C. LTD” S.R.L. Bucureşti, criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. În motivarea recursului, se arată că sunt îndeplinite condiŃiile 

prevăzute de art. 581 Cod procedură civilă. Se impune sistarea oricărei activităŃi de tăiere a 

instalaŃiilor şi utilit ăŃilor, până la soluŃionarea definitivă şi irevocabilă a procedurii falimentului şi 

a acŃiunii privind constatarea nulităŃii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat 

sub nr. 40/18.01.2008. Recurenta învederează că sunt trei cerinŃe de admisibilitate a ordonanŃei: 

cerinŃa urgenŃei, neprejudecarea fondului şi vremelnicia măsurii. 

Caracterul urgent al măsurii rezidă – a susŃinut recurentul - în pagubele suferite de 

patrimoniul falitei şi în tăierile ilegale făcute în prezent, aşa cum au fost constatate şi de Garda de 

Mediu şi de expertul desemnat de instanŃă. A solicitat ordonanŃa pentru preîntâmpinarea unei 

pagube iminente şi înlăturarea piedicilor ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executări. În acest sens a 

invocat şi menŃiunile raportului de expertiză, în care este notat refuzul reprezentanŃilor celor trei 

societăŃi care fac tăieri de a permite accesul executorului judecătoresc şi al expertului, în vederea 

punerii în executare a hotărârilor instanŃei. 

Neprejudecarea fondului este evidentă, atât timp cât obiectul cererii îl constituie sistarea 

lucrărilor de tăiere a activelor şi nu transmiterea vreunui drept de proprietate asupra acestora. 

Vremelnicia măsurii este determinată de caracterul temporar al dispoziŃiei instanŃei, 

întrucât se solicită sistarea acestor tăieri până la soluŃionarea irevocabilă a procedurii insolvenŃei şi 

a acŃiunii de anulare a contractului nr. 40/2008. 

Recurenta a arătat că justificarea calităŃii sale procesuale şi a interesului se face prin 

decizia nr. 2020/2005 a CurŃii de Apel Alba-Iulia, care a statuat irevocabil: „obligă judecătorul 

sindic să dispună lichidatorului judiciar al falitei „S.” S.A. Timişoara punerea în executare a 

sentinŃei nr. 411/08.04.1999, pronunŃată de Curtea de Apel Bucureşti, precum şi îndeplinirea 



formalităŃii de înregistrare a modificării în structura acŃionariatului, în registrul acŃiunilor şi al 

acŃionarilor societăŃii falite”. Calitatea sa de acŃionar pretinde recurenta că a fost astfel constatată 

irevocabil. Face referire şi la corespondenŃa purtată de reprezentanŃii săi cu Garda NaŃională de 

Mediu - Comisariatul Regional Timiş (depusă la dosarul cauzei), prin care se atestă că s-au 

efectuat şi se fac în continuare tăieri neautorizate la S.C. „S.” S.A. Prin metode abile, de 

substituire a unor contracte de prestări servicii, S.C. „V.I.” S.R.L. taie instalaŃiile industriale şi 

micşorează patrimoniul falitei, împreună cu S.C. „O.P.” S.R.L. şi S.C. „V.T.” S.R.L. Faptul că 

există la dosarul cauzei un inventar al patrimoniului falitei nu este de natură a asigura recuperarea 

prejudiciului cauzat de societăŃile mai sus-menŃionate.  

 SC „C. LTD” SRL a învederat că, în raport de concluziile expertizei întocmite de expert, 

trebuie să se constate că la data efectuării expertizei (28.08.2009) erau deja dezafectate 75% din 

instalaŃii şi 80% din utilităŃi, iar clădirile în proporŃie de 40%. Expertul a anexat raportului 

fotografii, în care indică un autocamion de 20 tone, care iese pe poarta combinatului încărcat cu 

materiale feroase dezasamblate de la combinat. Pericolul de înstrăinare a activelor din patrimoniul 

falitei nu poate fi compensat de documentele de înregistrare a inventarului, depuse la dosarul 

cauzei, întrucât - până la finalizarea procedurii - există riscul imposibilităŃii de recuperare a 

pagubei sau ca societăŃile ce efectuează dezafectări chiar să nu mai existe (susŃinea recurenta că 

are informaŃii că deja s-a solicitat intrarea în insolvenŃă a societăŃii „O.P.” S.R.L.). ExistenŃa unei 

încheieri prin care i-a fost admisă cererea de asigurare dovezi nu este de natură să substituie 

necesitatea admiterii prezentei cereri. 

 Recurenta a pretins că notarul public nu a verificat cine este titularul dreptului de 

proprietate asupra activelor „S.” S.A. şi a încercat să se substituie procedurii legale prevăzute de 

Legea specială nr. 85/2006. Autentificarea făcută de notarul public, în afara coincidenŃei numelui 

procedurii, nu poate avea nicio legătură (ca efect juridic) cu autentificarea cerută de Legea 

insolvenŃei. Legiuitorul a prevăzut strict că judecătorul sindic este cel care face autentificarea, 

având în vedere şi rolul magistratului, de a gestiona întreaga procedură. Conform Legii nr. 

85/2006, paşii de vânzare sunt clar enumeraŃi, însă au fost încălcate următoarele prevederi: 

1. Raportul 28 nu cuprinde informaŃii cu privire la vânzarea în bloc plus modalitatea de 

vânzare (conform art. 117 din Legea nr. 85/2006), ci doar că se vinde către „V.” care a oferit 

preŃul de 21.500.000 Euro plus TVA. 

2. Conform art. 117 pct. 4 din Legea nr. 85/2006, ordinul pe care îl dă judecătorul sindic 

nu este de a se face vânzarea către X, pentru că aşa spune Adunarea Creditorilor, ci de a se 

proceda la derularea formalităŃilor premergătoare vânzării, conform regulilor stabilite de lichidator 

şi aprobate de Adunarea Generală a Creditorilor. 

Deci - susŃinea recurenta - judecătorul sindic ar fi făcut o ilegalitate, dacă ar fi girat în baza 

acestui articol de lege vânzarea către „V.”, chiar dacă ar fi făcut-o sub condiŃia aducerii la 



îndeplinire a altor decizii judecătoreşti, iar lichidatorul a încercat să interpreteze în interes propriu 

textul de lege şi să considere că în acest fel a obŃinut aprobarea judecătorului sindic pentru 

încheierea contractului. În situaŃia în care la al doilea contract s-a păstrat valabil Regulamentul de 

la prima vânzare, acolo era specificat foarte clar la pct. 5.8: Contractul de vânzare-cumpărare va fi 

supus autentificării, de către judecătorul sindic prin încheiere judecătorească, conform 

prevederilor art. 11 alin. 1 lit. j) şi art. 30 din Legea nr. 64/1995 republicată, în vederea înscrierii 

dreptului de proprietate în Cartea Funciară. 

 Recurenta a pretins că nu este îndeplinit art. 25, unde sunt următoarele 2 puncte referitoare 

la atribuŃiile lichidatorului: 

 1. vânzarea bunurilor din averea debitorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi; 

 2. încheierea de tranzacŃii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunŃarea la 

garanŃii reale sub condiŃia confirmării de către judecătorul sindic. Deci, conform punctului i), după 

încheierea Contractului sau a unui antecontract, judecătorul sindic trebuia să confirme tranzacŃia, 

cu atât mai mult cu cât aprobarea de a da curs raportului cu privire la vânzarea către VALKIRIA a 

fost dată sub condiŃie. Din această situaŃie rezultă că contractul de vânzare-cumpărare nu poate să 

producă efecte. SusŃinerile reprezentantului S.C. „V.I.” S.R.L., prin care se contestă interesul SC 

„Concept” în promovarea unei acŃiuni de sistare, când are creanŃa acoperită, iar ca eventual 

acŃionar în procedura falimentului are drept la suma reziduală, rămasă după îndestularea 

creditorilor şi finalizarea lichidării, sunt combătute de recurentă, care arată că, în primul rând, nu a 

vrut să ridice suma reprezentând creanŃa, pentru că a considerat că în mod ilegal s-a deschis 

procedura falimentului (de fapt, ar fi trebuit să se încheie cu recurenta contractul de privatizare, 

înainte de a fi declarat falimentul). În al doilea rând, conform sentinŃei civile nr. 411 şi deciziei 

2020 se observă că S.C. „C. LTD” S.R.L. era şi este acŃionară, încă dinainte de a fi fost declarat 

falimentul, acŃiunile lichidatorului fiind cele care a împiedicat-o să exercite - în fapt - drepturile 

legale. Aceasta înseamnă că dobândirea calităŃii de acŃionar în baza Deciziei nr. 2020 nu se referă 

la acŃiuni golite de conŃinut patrimonial (aşa cum ar fi interpretarea de acŃionar în contextul Legii 

insolvenŃei), ci la acŃiuni care au încărcare patrimonială, ceea ce justifică interesul recurentei 

asupra elementelor patrimoniale care dispar de la „S.”. Lichidatorul judiciar ar fi putut încheia şi 

zece contracte de vânzare-cumpărare a patrimoniului falitei. Dreptul de proprietate asupra acestora 

nu se transmite fără acordul dat de judecătorul sindic, prin autentificarea contractului. DispoziŃia 

legiuitorului este foarte clară în acest sens. Este irelevant că un notar public a încercat să substituie 

această procedură, întrucât efectele juridice sunt diametral opuse.  

În completarea motivelor de recurs, S.C. „C. LTD” S.R.L. a invocat şi nemotivarea 

sentinŃei judecătorului sindic. 

În cauză intimatele nu au depus întâmpinare. În concluziile scrise, intimata S.C. „V.I.” 

S.R.L. solicită respingerea recursului. 



Examinând actele şi lucrările dosarului, curtea a constatat că recursul nu este fondat, pentru 

considerentele expuse în cele ce urmează. 

Recurenta a invocat nemotivarea sentinŃei primei instanŃe. Curtea de apel a reŃinut că 

punctul 7 al art. 304 Cod procedură civilă (în care se încadrează această critică) conduce la 

modificarea soluŃiei în recurs numai atunci când ea este greşită. În speŃă, respingerea cererii de 

ordonanŃă preşedinŃială este judicioasă şi ea urmează a fi menŃinută, considerentele din sentinŃă 

urmând a fi completate cu acelea din hotărârea de faŃă. 

InstanŃa de recurs a constatat că nici punctul 9 al art. 304 Cod procedură civilă nu este 

incident, câtă vreme - respingând cererea de ordonanŃă preşedinŃială - judecătorul sindic a 

interpretat şi aplicat corect art. 581 Cod procedură civilă. 

Curtea de apel a reŃinut că S.C. „C. LTD” S.R.L. a solicitat judecătorului sindic să dispună 

sistarea - pe cale de ordonanŃă preşedinŃială - a oricăror acte de dispoziŃie, tăiere, dezafectare sau 

dezmembrare a activelor achiziŃionate de S.C. „V.I.” S.R.L. de la falita S.C. „S.” S.A., până la 

soluŃionarea irevocabilă a două acŃiuni. Este de principiu că - potrivit art. 581 alineat (1) Cod 

procedură civilă - instanŃa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru 

păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi 

care nu s-ar putea repara precum şi pentru înlăturarea pierderilor ce s-ar ivi cu prilejul unei 

executări. Admisibilitatea ordonanŃei preşedinŃiale, după cum rezultă din textul menŃionat, este 

condiŃionată de îndeplinirea cumulativă a cerinŃelor de urgenŃă, vremelnicie şi neprejudecare a 

fondului.  

În speŃă, instanŃa de recurs a constatat că judecătorul sindic a considerat judicios că nu sunt 

îndeplinite cerinŃele art. 581 Cod procedură civilă. Curtea de apel a reŃinut că esenŃial în analiza 

cauzei este caracterul procedurii în care se cere emiterea ordonanŃei preşedinŃiale, legat de aceasta 

stabilindu-se şi îndeplinirea condiŃiilor de la art. 581 Cod procedură civilă. Sistarea oricăror acte 

de dispoziŃie tăiere, dezafectare sau dezmembrare se cere într-o procedură de insolvenŃă, dar 

vizează active ale debitoarei în faliment achiziŃionate de intimata S.C. „V.I.” S.R.L., care – în 

calitate de cumpărător – poate dispune de bunurile cumpărare.  

Prin ordonanŃa preşedinŃială recurenta a tins a obŃine împiedicarea cumpărătoarei în 

exerciŃiul dreptului său de proprietate, demers care excede cadrului limitat configurat de art. 581 

Cod procedură civilă. 

În speŃă, nu există un drept ce s-ar păgubi prin întârziere şi nici nu se pune problema 

piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. În ce priveşte a treia situaŃie vizată de art. 581 

alineat (1), aceea a prevenirii unei pagube iminente, curtea reŃine că pretinsa pagubă - invocată de 

S.C. „C. LTD” S.R.L. - nu este dintre acelea care nu s-ar putea repara. Se observă că - în acelaşi 

dosar al judecătorului sindic - recurenta a solicitat şi obŃinut asigurarea de dovezi, sub forma 

identificării şi inventarierii bunurilor cumpărate de S.C. „V.I.” S.R.L. de la falita S.C. „S.” S.A. 



Timişoara. Ca atare, în cazul admiterii acŃiunilor în anulare introduse de recurentă, repunerea 

părŃilor în situaŃia anterioară se va face având în vedere concluziile expertizei de asigurare de 

dovezi. În lipsa cerinŃei esenŃiale a textului de reglementare a ordonanŃei, sunt lipsite de relevanŃă 

susŃinerile recurentei, referitoare la situaŃia de fapt. Chiar dacă situaŃia de fapt este aceea 

prezentată de reclamantă, remediul judiciar nu este procedura sumară a ordonanŃei preşedinŃiale. 

Curtea constată şi că nu pot fi examinate, în această procedură, amplele susŃineri ale recurentei 

care privesc legalitatea contractului de vânzare-cumpărare, examinarea fiind atributul instanŃei 

investite cu soluŃionarea litigiului pe fond. 

Raportat considerentelor expuse şi în aplicarea art. 312 alineat (1) teza a II-a Cod 

procedură civilă curtea a respins recursul, menŃinând sentinŃa judecătorului sindic, precum şi 

cererea intimatei S.C. „V.I.” S.R.L., de obligare a recurentei la plata cheltuielilor de judecată, 

cuantumul acestora nefiind dovedit, conform art. 274 Cod procedură civilă. 

 

9. Dreptul la un proces echitabil,garantat de articolul 6 din ConvenŃia 

Europeană a Drepturilor Omului. ObligaŃiile judecătorului 

În soluŃionarea cauzei, tribunalul nu a încălcat principiile contradictorialităŃii şi 
egalităŃii armelor în procesul civil, procedura desfăşurată în faŃa acestei 
instanŃe răspunzând exigenŃelor art. 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor 
Omului. Curtea Europeană a reŃinut constant că „sarcina judecătorului este de 
a veghea ca toate elementele susceptibile să influenŃeze soluŃionarea pe fond a 
litigiului să facă obiectul unei dezbateri în contradictoriu între părŃi”. Pentru a 
asigura respectarea acestei cerinŃe, judecătorul este obligat să pună în discuŃia 
părŃilor toate chestiunile de care depinde soluŃionarea cauzei. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 445 din 27 septembrie 2010 

Prin sentinŃa civilă nr. 25/F/ 19.01.2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui – judecător sindic 

a fost admisă cererea creditoarei A.F.P. Vaslui pentru deschiderea procedurii generale de 

insolvenŃă.  

În temeiul art. 31 alin 1 din Legea privind procedura insolvenŃei, s-a dispus deschiderea 

procedurii generale de insolvenŃă împotriva debitorului SC „E.T.” SRL Munteni de Jos, jud. 

Vaslui; în temeiul art.34 din Legea nr.85/2006 a fost numit administrator judiciar provizoriu 

„L.M.G.” SPRL pentru îndeplinirea atribuŃiilor prevăzute de art.20 din Legea procedurii 

insolvenŃei, cu o retribuŃie de 2000 lei lunar. În temeiul art.62, s-a dispus notificarea deschiderii 

procedurii debitorului, creditorilor, şi Oficiului registrului comerŃului de pe lângă Tribunalul 

Vaslui, prin Buletinul Procedurilor de insolvenŃă, în vederea efectuării menŃiunii în temeiul art.61 

din Legea privind procedura insolvenŃei precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise 

conturi.  

S-a pus în vedere administratorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 



republicată şi s-a dispus menŃionarea la registrul comerŃului a reprezentanŃilor permanenŃi ai 

administratorului judiciar. 

S-a fixat termenul limită depunerea creanŃelor la 22.03.10 . 

S-a fixat termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 

tabelului preliminar al creanŃelor la 22.04.10.  

S-a fixat termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii şi pentru afişarea tabelului 

definitiv al creanŃelor la 24.05.10.  

S-a fixat data şedinŃei adunării creditorilor la data de 10.05.10 ora 12 la sediul Tribunalului 

Vaslui şi au fost convocaŃi creditorii debitorului.  

S-a dispus trimiterea notificărilor către toŃi creditorii debitorului, de administratorul 

judiciar. 

În temeiul art.4 din Legea privind procedura insolvenŃei; s-a dispus deschiderea de debitor 

a unui cont bancar la o bancă din România din care vor fi suportate cheltuielile aferente 

procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii.  

Pentru a se pronunŃa în acest sens judecătorul sindic a reŃinut următoarele : 

Prin cererea înregistrată sub nr. 713/89/2009 din data de 19 martie 2009 creditoarea 

AdministraŃia FinanŃelor Publice Vaslui, a solicitat potrivit art. 31 coroborat cu art.1 alin. (1) din 

legea insolvenŃei, deschiderea procedurii generale de insolvenŃă a debitoarei SC „E.T.” SRL 

Muntenii de Jos, pentru o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 28.254 lei, reprezentând 

creanŃă bugetară neachitată, la care s-a adăugat prin cererea completatoare la cererea introductivă 

din data de 15.10.2009, o creanŃă supliment în sumă de 39.479 lei. 

Constatând că cererea formulată la 19 martie 2009 de creditorul A.F.P. Vaslui având ca 

obiect deschiderea procedurii insolvenŃei, a fost comunicată debitorului la data de 24.03. 2009 şi 

că nu s-a formulat contestaŃie potrivit dispoziŃiilor art.33 alin.(2) din legea insolvenŃei. 

Constatând că debitorul se află în încetare de plăŃi, creditorul având o creanŃă certă, lichidă 

şi exigibilă împotriva debitorului în cuantum de 28.254 lei, reprezentând creanŃă bugetară 

neachitată, la care s-a adăugat prin cererea completatoare la cererea introductivă din data de 

15.10.2009, o creanŃă supliment în sumă de 39.479 lei, dovedită cu actele depuse la dosarul 

cauzei; 

Potrivit art.33 alin.6 din Legea insolvenŃei, s-a dispus admiterea acŃiunii şi deschiderea 

procedurii generale a insolvenŃei cu luarea măsurilor subsecvente ce se impuneau. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 25/F/ 19.01.2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui – judecător 

sindic a formulat recurs SC „E.T.” SRL criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

A susŃinut recurenta debitoare că instanŃa de fond nu i-a comunicat cererea completatoare a 

A.F.P. Vaslui prin care debitul de 28.254 lei a fost completat cu suma de 39.479 lei, astfel încât nu 

i-a fost acordat un termen prin care să-i fie dată posibilitatea de a contesta această nouă sumă. De 



asemenea, societatea nu poate intra în insolvenŃă deoarece are mai multe contracte în derulare, 

existând şansa de a fi redresată în perioada imediat următoare. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi a 

dispoziŃiilor legale operante în cauză, curtea de apel a reŃinut următoarele : 

Prin sentinŃa nr. 25/F/ 19.01.2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui – judecător sindic a fost 

admisă cererea formulată de creditoarea AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Vaslui 

privind deschiderea procedurii generale a insolvenŃei, iar în temeiul dispoziŃiilor art. 32 alineat 1 

din Legea nr. 85/2006 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenŃei împotriva 

debitorului SC „E.T.” SRL Munteni de Jos, judeŃul Vaslui cu luarea tuturor măsurilor subsecvente 

ce se impuneau într-o atare procedură. 

Recurenta debitoare a invocat necomunicarea cererii completatoare depuse de creditoarea 

AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Vaslui la data de 15.10.2009 susŃinând că în 

aceste condiŃii ea nu a avut posibilitatea de a-şi formula apărări şi de a contesta suma în discuŃie. 

În soluŃionarea acestei cauze, Tribunalul Vaslui - judecător sindic nu a încălcat principiile 

contradictorialităŃii şi egalităŃii armelor în procesul civil, procedura desfăşurată în faŃa acestei 

instanŃe răspunzând exigenŃelor art. 6 din ConvenŃie. 

Curtea Europeană a reŃinut constant că sarcina judecătorului este de a veghea ca toate 

elementele susceptibile să influenŃeze soluŃionarea pe fond a litigiului să facă obiectul unei 

dezbateri în contradictoriu între părŃi. 

Pentru a asigura respectarea acestei cerinŃe, judecătorul va fi obligat să pună în discuŃia 

părŃilor toate chestiunile de care depinde soluŃionarea cauzei, iar în ipoteza în care, în cauză, a 

intervenit o completare a cererii de deschidere a procedurii insolvenŃei, judecătorul are obligaŃia 

de a asigura părŃilor din proces posibilitatea să ia cunoştinŃă de conŃinutul acesteia şi să îşi 

formuleze apărări. 

Toate aceste garanŃii au fost respectate de judecătorul fondului care, la data de 11 

noiembrie 2009 a comunicat cererea completatoare depusă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a 

municipiului Vaslui către recurenta debitoare SC „E.T.” SRL Vaslui, conform dovezii de 

îndeplinire a procedurii de comunicare depusă la dosarul de recurs. În condiŃiile în care cauza avea 

următorul termen de judecată la data de 19 ianuarie 2010, recurenta debitoare avea timpul material 

necesar pentru a lua cunoştinŃă de cererea în discuŃie şi de a-şi pregăti apărările pe care le aprecia 

oportune. 

Constatând că procedura desfăşurată în faŃa primei instanŃe respectă exigenŃele art. 6 din 

CEDO, cauza fiind soluŃionată cu respectarea principiilor contradictorialităŃii şi al egalităŃii 

armelor în procesul civil, curtea de apel a reŃinut că nu i s-a cauzat recurentei debitoare SC „E.T.” 

SRL Vaslui o vătămare ce nu s-ar putea înlătura decât prin anularea actului de procedură îndeplinit 

cu neobservarea formelor legale, pentru a fi incidente dispoziŃiile art. 105 alin. 2 Cod procedură 



civilă. 

Nici apărarea relativă la posibilitatea de redresare a debitoarei, în viitor, nu a putut fi 

analizată în această etapă a procedurii, unde se verifică existenŃa lichidităŃilor la momentul 

solicitării de deschidere a procedurii.  

FaŃă de cele anterior expuse nefiind operante motivele prevăzute de art.304 punctele 5 şi 9 

Cod procedură civilă, în baza dispoziŃiilor art.312 alin. 1 Cod procedură civilă a fost respins 

recursul promovat de recurenta debitoare SC „E.T.” SRL Vaslui împotriva sentinŃei civile 

nr.25/F/19.01. 2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui – judecător sindic, hotărâre ce a fost 

menŃinută ca legală şi temeinică. 



IV. SecŃia de contencios administrativ şi fiscal 

 

1. Act administrativ individual. Calitate procesuală pasivă. Acces la justiŃie. 

 
Legea nr. 554/2004, art. 1, art. 16 indice 1 

Codul de procedură civilă, art. 49, art. 129 alin. 5  
 

Nu este necesară chemarea în judecată, în calitate de pârâtă, a persoanei căreia îi 
este adresat actul administrativ. 

Beneficiarul actului administrativ atacat are posibilitatea de a lua parte la judecată 
în condiŃiile prevăzute de art. 49 şi următoarele din Codul de procedură civilă, 
astfel încât nu îi este afectat dreptul la un proces echitabil şi nici dreptul la 
apărare. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 337 din 21.06.2010 
 

Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat, în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul 

Local al Municipiului Iaşi şi Municipiul Iaşi, să se dispună anularea Hotărârii nr. 108/24.03.2009, 

adoptată de către pârâtul Consiliul Local al municipiului Iaşi. 

În motivarea acŃiunii, reclamantul a arătat că, prin actul administrativ atacat s-a aprobat 

Planul urbanistic zonal Iaşi, strada P. nr. 95, în vederea construirii unui imobil de locuinŃe 

colective, spaŃii comerciale şi birouri, iar terenul pe care se doreşte edificarea, este amenajat ca 

spaŃiu verde, ceea ce produce încălcarea art. 71 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 

195/2005 şi are drept consecinŃă nulitatea absolută a Hotărârii Consiliului Local nr. 108/2009. 

Tribunalul Iaşi, prin sentinŃa nr. 23/ca/19.01.2010, a admis excepŃiile lipsei calităŃii 

procesuale pasive a pârâtului Municipiul Iaşi şi a lipsei coparticipării procesuale pasive şi a 

respins cererea formulată de către reclamant în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Iaşi, ca fiind 

promovată  împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală, şi în contradictoriu cu pârâtul 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, pentru lipsa coparticipării procesuale pasive. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că Hotărârea nr. 108/24.03.2009 a fost 

adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi doar această autoritate a administraŃiei 

publice locale are legitimitatea de a sta în proces pentru a apăra legalitatea actului administrativ, în 

condiŃiile în care, art. 36 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 conferă exclusiv Consiliului Local 

prerogativa aprobării documentaŃiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităŃilor. 

Având în vedere că Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 108/24.03.2009 cuprinde dispoziŃii 

concrete atât cu privire la planul urbanistic zonal al imobilului situat în Iaşi, strada Păcurari nr. 95, 

cât şi cu privire la beneficiarul acestor reglementări urbanistice (proprietarul Z I), Tribunalul a 

calificat hotărârea ca fiind un act administrativ unilateral cu caracter individual. 



A reŃinut instanŃa că a dispus citarea reclamantului cu menŃiunea de a răspunde dacă îl 

cheamă în judecată şi pe beneficiarul actului administrativ contestat, însă, deşi au mai urmat trei 

termene de judecată, reclamantul a refuzat să completeze cadrul procesual, la termenul din 

15.09.2009 apărătorul acestuia precizând că nu solicită introducerea beneficiarului în cauză. 

În aceste condiŃii, Tribunalul a considerat că nu este admisibilă desfăşurarea procesului în 

absenŃa titularului actului administrativ, din moment ce o eventuală admitere a acŃiunii ar produce 

efecte juridice directe asupra intereselor acestuia. 

Este real că specificul contenciosului administrativ impune judecătorului un mai mare rol 

activ, conform art. 16 indice 1 din Legea nr. 554/2004 şi art. 129 alin. 5 din Codul de procedură 

civilă, în clarificarea cadrului procesual, dar exercitarea acestui rol nu se poate realiza în nici un 

caz cu încălcarea principiului disponibilităŃii, ce guvernează procesul civil. 

Introducerea de către instanŃă în litigiu, contrar voinŃei reclamantului, a unei alte persoane 

ca pârâtă echivalează cu înfrângerea principiului disponibilităŃii şi este prohibită. 

Chiar dacă Legea nr. 554/23004 nu cuprinde norme exprese referitoare la participarea 

obligatorie la proces şi a titularului unui act administrativ individual, atunci când acŃiunea aparŃine 

unui terŃ, totuşi, această necesitate a introducerii în litigiu a respectivului beneficiar se justifică şi 

pe argumente ce Ńin de domeniul respectării dreptului persoanei la un proces echitabil, aşa cum 

este circumscris acesta de dispoziŃiile art. 6 alin. 1 din ConvenŃia europeană a drepturilor omului. 

A mai reŃinut Tribunalul că a soluŃiona litigiul în limitele cadrului procesual fixat de către 

reclamant înseamnă a încălca drepturile procesuale ale beneficiarului Hotărârii Consiliului Local 

nr. 108/1999 privind contradictorialitatea, dreptul de a se apăra şi de a formula cale de atac.  

Curtea de Apel Iaşi a admis recursul declarat de reclamant şi a trimis cauza spre 

rejudecare. 

InstanŃa de recurs a reŃinut că în speŃă sunt incidente dispoziŃiile art. 1 alin. 2 din Legea nr. 

554/2004, potrivit cărora se poate adresa instanŃei de contencios administrativ şi persoana 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter 

individual, adresat altui subiect de drept. 

Reclamantul, considerându-se vătămat printr-un act administrativ cu caracter individual 

adresat altui subiect de drept, a chemat-o în judecată pe autoritatea publică emitentă a actului, 

solicitând anularea lui. Procedând în acest fel, s-a încadrat în limitele procesuale stabilite de 

dispoziŃiile Legii nr. 554/2004, care nu prevăd obligaŃia chemării în judecată, în calitate de pârât, a 

persoanei căreia îi este adresat actul administrativ. 

Prima instanŃă a reŃinut şi ea că în Legea nr. 554/2004 nu există norme referitoare la 

participarea la proces şi a beneficiarului unui act administrativ când acŃiunea este exercitată de un 

terŃ, însă a considerat că necesitatea introducerii în litigiu a respectivului beneficiar se justifică 

prin respectarea dreptului persoanei la un proces achitabil, aşa cum este prevăzut în art. 6 alin. 1 



din ConvenŃia europeană a drepturilor omului. 

Curtea a considerat că, în realitate, soluŃia dată de Tribunal constituie un veritabil obstacol 

în calea liberului acces la justiŃie a reclamantului care nu mai are posibilitatea să îşi apere în 

justiŃie drepturile ori interesele sale legitime. 

Beneficiarul actului administrativ atacat are posibilitatea de a lua parte la judecată în 

condiŃiile prevăzute de art. 49 şi următoarele din Codul de procedură civilă, astfel încât nu îi este 

afectat dreptul la un proces echitabil şi nici dreptul la apărare. 

2. CondiŃia vătămării unui drept ori a unui interes legitim în procedura 

controlului intern şi controlul financiar preventiv prevăzută de 

OrdonanŃa Guvernului nr. 119/1999 

 
Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. 1 
OrdonanŃa Guvernului nr. 119/1999 

 

În cadrul procedurii prevăzute de OrdonanŃa Guvernului nr. 119/1999 privind 
controlul intern şi controlul financiar preventiv trebuie dovedită vătămarea unui 
drept sau interes legitim prin actul atacat deoarece prin acest act normativ nu a 
fost prevăzută o reglementare derogatorie de la dispoziŃiile art. 1 alin. 1 din 
Legea nr. 554/2004 privind condiŃiile de exercitare a acŃiunii în anulare pe 
calea contenciosului administrativ. 

Curtea de Apel Iaşi, sentinŃa nr. 215 din 27.09.2010 
 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul CurŃii de Apel Iaşi la nr. 

328/45/2010, reclamanŃii Consiliul Local Răchiteni şi Comuna Răchiteni din judeŃul Iaşi au 

chemat-o în judecată pe DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi pentru a se dispune 

anularea deciziei nr. DGci 101/15.04.2010 şi a procesului-verbal de inspecŃie fiscală nr. 

887/02.03.2010. 

În motivarea cererii de chemare în judecată s-a arătat că în urma inundaŃiilor din anul 2008 

reclamanŃii au primit de la Guvernul României suma de 702000 lei pentru reconstrucŃia şi 

reabilitarea locuinŃelor afectate de inundaŃii, iar de la Prefectura JudeŃului Iaşi suma de 537800 lei, 

că pentru realizarea lucrărilor au fost încheiate contracte cu SC GY S TV SRL şi SC D I SRL, că a 

fost reziliat contractul cu SC GY S TV SRL la data de 19.11.2008 şi că procurarea materialelor şi 

achitarea lucrărilor s-au realizat cu plata în tranşe, potrivit actelor normative. 

Au susŃinut reclamanŃii că prin actele contestate, pârâta, după efectuarea unui calcul 

inexact, aproximativ, a pus în sarcina lor, neîntemeiat, sume de bani ca fiind decontate nejustificat. 

Curtea de Apel Iaşi a respins cererea de chemare în judecată reŃinând că din procesul-

verbal de inspecŃie înregistrat la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi la nr. 

4156/26.02.2010 rezultă că în perioada 29.06-25.11.2009, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 



JudeŃului Iaşi a efectuat o inspecŃie la sesizarea PoliŃiei Municipiului Paşcani nr. 

810155/29.05.2009, întocmind procesul-verbal de inspecŃie nr. 4156/26.02.2010 ce cuprinde o 

parte introductivă, o parte în care sunt descrise în amănunt constatările inspecŃiei şi concluzii.  

Ultima parte, intitulată „Concluzii”, conŃine răspunsurile inspectorului cu privire la 

întrebările formulate de PoliŃia Municipiului Paşcani prin adresa nr. 810155/29.05.2009. 

Prin OrdonanŃa Guvernului nr. 119/1999, aprobată prin Legea nr. 301/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 84/2003, a fost reglementată activitatea de audit intern, control financiar 

preventiv şi inspecŃie la entităŃile publice cu privire la utilizarea fondurilor publice şi administrarea 

fondului public. 

Potrivit art. 2 lit. l din OrdonanŃa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările ulterioare, 

inspecŃia constă în activitatea de verificare efectuată la fata locului, în scopul constatării unor 

eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a 

patrimoniului public şi pentru repararea prejudiciului produs, după caz.  

În speŃă, prin procesul-verbal de inspecŃie nu s-a luat nici o măsură concretă pentru 

protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi pentru repararea unui eventual prejudiciu 

produs. Fiind vorba doar de răspunsuri la întrebări adresate de PoliŃia Municipiului Paşcani, 

nematerializate în măsuri cu finalitate economică sau juridică, nu se poate reŃine că  s-a adus 

atingere unui drept ori unui interes legitim al reclamanŃilor Consiliul Local Răchiteni şi Comuna 

Răchiteni.  

Opinia exprimată de inspector în procesul-verbal de inspecŃie nr. 4156/26.02.2010 cu 

privire la aspectele ce o interesau pe PoliŃia Municipiului Paşcani, însuşită de pârâta DirecŃia 

Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi prin decizia nr. DGci 101/15.04.2010, nu vatămă 

drepturile sau interesele legitime ale reclamanŃilor Consiliul Local Răchiteni şi Comuna Răchiteni 

deoarece nu are ca efect angajarea răspunderii juridice a reclamanŃilor. 

InstanŃa a avut în vedere că în situația atacării actelor întocmite în cadrul procedurii 

prevăzute de OrdonanŃa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv trebuie dovedită vătămarea unui drept sau interes legitim prin actul atacat deoarece prin 

acest act normativ nu a fost prevăzută o reglementare derogatorie de la dispoziŃiile art. 1 alin. 1 din 

Legea nr. 554/2004 privind condiŃiile de exercitare a acŃiunii în anulare pe calea contenciosului 

administrativ. 



3. Acces la informaŃiile de interes public. Contracte de concesiune 

încheiate de autorităŃile publice locale. Cheltuieli de judecată. 

Reducerea onorariului avocatului de către instanŃă 

Legea nr. 544/2001, art. 2 lit. b 
Codul de procedură civilă, art. 274 alin. 3  

InformaŃiile cu privire la titularii contractelor de concesiune încheiate de autorităŃile 
publice locale sunt informaŃii neexceptate de la accesul liber al cetăŃenilor. 

În baza prevederilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, judecătorul are 
posibilitatea de a micşora onorariul avocatului când constată că este nepotrivit 
de mare faŃă de valoarea pricinii sau munca depusă de avocat. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 555 din 18.10.2010 

Tribunalul Iaşi, prin sentinŃa nr. 555/ca/30.09.2010, a admis acŃiunea formulată de SCM S, 

în contradictoriu cu pârâŃii Municipiul Iaşi şi Consiliul Local Iaşi pe care i-a obligat să îi comunice 

reclamantei contractele în baza cărora este ocupat imobilul situat în Iaşi, str. Moara de Foc, nr. 1, 

bl. 595, parter, judeŃul Iaşi, şi să îi plătească, în solidar, suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că pârâŃii au refuzat nejustificat să comunice 

reclamantei informaŃiile solicitate, în condiŃiile în care acestea nu sunt exceptate de la liberul acces 

al cetăŃenilor, iar contractele solicitate nu conŃin informaŃii despre persoane fizice. 

A mai avut în vedere prima instanŃă, în ceea ce priveşte onorariul avocatului inclus în 

cheltuielile de judecată, gradul de complexitate a cauzei şi volumul de muncă depus. 

Curtea de Apel Iaşi a respins recursul declarat de reclamanta SCM S şi pârâŃii Municipiul 

Iaşi şi Consiliul Local Iaşi, reŃinând că, potrivit dispoziŃiilor art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaŃiile de interes public, prin informaŃie de interes public se înŃelege 

orice informaŃie care priveşte activităŃile sau rezultă din activităŃile unei autorităŃi publice sau 

instituŃii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaŃiei. 

Solicitarea petentei de a i se comunica informaŃii cu privire la titularii contractelor de 

concesiune în baza cărora este ocupat imobilul situat în Iaşi, str. Moara de Foc, nr. 1, bl. 595, 

parter, judeŃul Iaşi, priveşte informaŃii rezultate din activitatea pârâŃilor neexceptate de la accesul 

liber al cetăŃenilor. 

În aceste condiŃii, este justă obligaŃia impusă pârâŃilor de prima instanŃă, de a furniza 

informaŃiile solicitate de reclamantă, înlăturând îngrădirea nejustificată a dreptului acesteia de a fi 

informată corect cu privire la contracte de concesiune încheiate de autorităŃile publice locale, dând 

astfel eficienŃă principiului transparenŃei potrivit căruia autorităŃile şi instituŃiile publice au 

obligaŃia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faŃă de public. 

Atât timp cât reclamanta a solicitat date rezultate din activitatea pârâŃilor neexceptate de la 

accesul liber al cetăŃenilor, necomunicarea informaŃiilor respective reprezintă un exces de putere 



ce se impune a fi corectat. 

Referitor la diminuarea onorariului plătit avocatului, Curtea a reŃinut, în baza prevederilor 

art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, că judecătorul are posibilitatea de a mări sau 

micşora onorariile avocaŃilor ori de câte ori constată motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari 

faŃă de valoarea pricinii sau munca depusă de avocat. 

Raportat la aceste prevederi legale, instanŃa a considerat că un reclamant nu poate obŃine 

cheltuieli de judecată decât în măsura în care li s-a stabilit necesitatea şi caracterul rezonabil. În 

speŃă, judicios a stabilit prima instanŃă că onorariul de 3000 de lei plătit avocatului de către 

reclamantă este nepotrivit de mare prin raportare la dificultatea mică a litigiului şi volumul de 

muncă depus, onorariul de 500 de lei pentru procedura desfăşurată în faŃa primei instanŃe fiind 

rezonabil. 

4. AchiziŃii publice. Nerespectarea cerinŃelor prevăzute în documentaŃia de 

atribuire 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 

Neîndeplinirea cerinŃelor stabilite prin documentaŃia de atribuire atrage respingerea 
ofertei ca neconformă. 

 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 582 din 01.11.2010 

Prin contestaŃia nr. 95/10.08.2009, înregistrată la Consiliul NaŃional de SoluŃionare a 

ContestaŃiilor la nr. 2008/16.08.2010, formulată de reclamanta SC M SRL, s-a solicitat anularea 

comunicării rezultatului procedurii nr. 11010/11.08.2010 şi obligarea autorităŃii contractante 

Spitalul Clinic de UrgenŃă pentru Copii Sf. Maria la acceptarea ofertei contestatoarei drept 

conformă în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte online, a contractului de achiziŃie 

publică de furnizare având ca obiect „AchiziŃie carcasă de porc”. 

Prin decizia nr. 4618/C2/5244/02.09.2010 Consiliul NaŃional de SoluŃionare a 

ContestaŃiilor a respins, ca nefondată, contestaŃia şi a dispus continuarea procedurii de atribuire. 

Pentru a decide astfel, Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor a reŃinut că în 

caietul de sarcini şi în fişa de date a achiziŃiei autoritatea contractantă a arătat că prezentarea de 

mostre este obligatorie şi că se vor întocmi referate de conformitate a calităŃii de către personal 

avizat ce vor fi luate în calcul la evaluarea ofertelor, iar în situaŃia în care referatul nu este 

favorabil deŃinătorul mostrei este descalificat. 

S-a mai avut în vedere că autoritatea contractantă şi-a asumat răspunderea pentru 

aprecierea mostrelor depuse şi a modului de atribuire a contractului de achiziŃie publică, conform 

principiului asumării răspunderii prevăzut de art. 2 alin. 2 lit. g din OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr. 34/2006, şi, pe baza celor înscrise în documentaŃia de atribuire, constatând 



neconcordanŃele menŃionate în raportul procedurii, a respins oferta SC M. 

Consiliul a înlăturat susŃinerile contestatoarei referitoare la faptul că în momentul predării 

mostrelor autoritatea contractantă a confirmat prin semnarea pe avizul de însoŃire a mărfii că 

mostra corespunde din punct de vedere calitativ, reŃinând că verificarea conformităŃii mostrelor cu 

caracteristicile prezentate în caietul de sarcini urma a se face ulterior momentului primirii lor, prin 

testarea de către personalul avizat. 

Nu a fost primită nici susŃinerea potrivit căreia mostrele nu ar fi fost depozitate în mod 

corespunzător. S-a avut în vedere că SC M a cunoscut încă de la data publicării documentaŃiei de 

atribuire perioada dintre depunerea mostrelor şi data deschiderii lor, perioadă acceptată de 

ofertanŃi. 

Neîntemeiată a fost considerată şi critica referitoare la inexistenŃa procesului-verbal al 

şedinŃei de deschidere a ofertelor, Consiliul  constatând că în cadrul procedurii desfăşurate integral 

prin mijloace electronice nu este posibilă o şedinŃă de deschidere a ofertelor şi, pe cale de 

consecinŃă, comisia de evaluare nu întocmeşte proces-verbal de deschidere a ofertelor. 

Curtea de Apel Iaşi a respins plângerea formulată de SC M SRL împotriva deciziei 

indicate mai sus, reŃinând că autoritatea contractantă a iniŃiat procedura de atribuire a contractului 

de achiziŃie publică de furnizare având ca obiect „AchiziŃie carcasă de porc”, criteriul de atribuire 

ales fiind preŃul cel mai scăzut, că în caietul de sarcini s-a consemnat că, carcasa de porc trebuie să 

aibă o consistenŃă fermă şi elastică atât la suprafaŃă, cât şi la secŃiune, urmele ce se formează la 

apăsare revin repede, sucul din carne se obŃine greu şi este limpede, mirosul este plăcut, 

caracteristic, că prezentarea de mostre este obligatorie şi că în urma testării mostrelor de către 

personalul avizat se vor întocmi referate de conformitate a calităŃii ce se vor lua în seamă la 

evaluarea ofertelor. 

Comisia de evaluare a mostrelor pentru alimente, alcătuită conform deciziei nr. 

137/08.02.2010 a managerului autorităŃii contractante, cu atribuŃiile prevăzute în fişele postului de 

la filele 35-43 din dosarul de achiziŃie, la data de 11.08.2010 a constatat prin referatul nr. 

10978/11.08.2010 că mostra de carne nr. 1 nu corespunde caietului de sarcini, în sensul că 

suprafaŃa cărnii prezintă contuzii şi părŃi hemoragice, cu o peliculă umedă, lipicioasă, în secŃiune 

consistenŃa cărnii nefiind fermă, nici elastică, iar sucul acesteia se obŃine foarte uşor prin apăsarea 

cu degetul, având un miros neplăcut. 

Prin raportul procedurii nr. 11009/11.08.2010 s-a respins ca neconformă oferta SC M SRL, 

în baza referatului nr. 10978/11.08.2010 indicat mai sus. 

Având în vedere că mostra de carne prezentată de petenta SC M nu este în conformitate cu 

documentaŃia de atribuire, Curtea a considerat că în mod corect au apreciat autoritatea contractantă 

şi Consiliul NaŃional pentru SoluŃionarea ContestaŃiilor că oferta este neconformă. 

CerinŃele referitoare la mostre, solicitate prin documentaŃia de atribuire, au fost aduse la 



cunoştinŃa candidaŃilor, iar modul de îndeplinire a lor, precum şi documentele care probează 

îndeplinirea sau neîndeplinirea unor astfel de cerinŃe s-au limitat la cele ce rezultau din 

documentaŃia de atribuire.  

Cum prin depunerea ofertei petenta a acceptat conŃinutul fişei de date a achiziŃiei şi al 

caietului de sarcini, inclusiv cel referitor la prezentarea de mostre, la evaluarea acestora de 

personalul autorităŃii contractante, la durata de păstrare a mostrelor şi la rolul referatului de 

conformitate a calităŃii, asumându-şi riscul respingerii ofertei sale ca urmare a întocmirii unui 

referat nefavorabil în această procedură, instanŃa a constatat că nu sunt întemeiate criticile privind 

evaluarea mostrei depuse deoarece înscrisurile întocmite de autoritatea contractantă îndeplinesc 

condiŃiile de fond şi de formă prevăzute în documentaŃia de atribuire necontestată. 

Având în vedere că mostra de carne prezentată de petenta SC M nu era conformă cerinŃelor 

solicitate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini, instanŃa a considerat că petenta nu a 

demonstrat că are posibilitatea concretă a de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele 

dificultăŃi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa ar fi fost declarată câştigătoare. 

5. Eliberarea certificatului de urbanism pentru construcŃii ce se 

intenŃionează a fi edificate în zone industriale sistematizate. CondiŃii 

ReclamanŃii au fost informaŃi despre imposibilitatea de a construi în zona 
industrială, ca urmare a faptului că terenul aflat în proprietatea lor face parte 
din zona de protecŃie a zonei respective şi a infrastructurii de transport rutier, 
motivările eronate şi contradictorii neputând anula vechiul plan de 
sistematizare a zonei industriale, astfel că autoritatea competentă nu poate fi 
obligată să emită un act contrar planului de urbanism, ce nu a fost modificat şi 
care este în concordanŃă cu caracteristicile zonei edificate, cu mai bine de 40 de 
ani în urmă. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 367/C.A din 5 iulie 2010,  

Legea nr. 50/1991 

Prin sentinŃa nr. 28/CA din 22 ianuarie 2010, Tribunalul Iaşi a admis acŃiunea formulată de 

reclamanŃi în contradictor cu pârâŃii Municipiul Iaşi şi Primarul municipiului Iaşi, pe care i-a 

obligat sa elibereze reclamanŃilor certificatul de urbanism, în vederea obŃinerii autorizaŃiei de 

construire pentru terenul situat în Iaşi. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃa a reŃinut că reclamanŃii au solicitat eliberarea 

certificatului de urbanism, în vederea construirii unei hale din panouri sandwich, cu destinaŃie 

comercială, pe terenul în suprafaŃa de 218,14, mp, deŃinut în Iaşi, aflat în proprietate lor în baza 

contractului de vânzare-cumpărare ce a fost autentificat prin încheierea nr. 648 din 20.02.2008, şi 

că cererea menŃionată nu a fost soluŃionată favorabil, pe motiv că, astfel cum a decis Comisia de 

urbanism, la data de 3 iunie 2009, amplasamentul terenului respectiv nu respectă aliniamentele la 

stradă, pentru construire. 



Prima instanŃă a aprecia totodată că răspunsul negativ comunicat reclamanŃilor avea în 

vedere un cu totul alt motiv decât cel din avizul Comisiei de urbanism, că, la primirea acestuia, 

reclamanŃii au sesizat din nou Primăria Iaşi, contestând faptul neeliberării certificatului, şi că abia 

în răspunsul trimis reclamanŃilor, la aceeaşi dată, s-a menŃionat că neavizarea amplasării de 

construcŃii pe spaŃiul verde este motivată de faptul că respectiva zonă are rol de protecŃie a 

funcŃiunilor industriale. 

Având în vedere conŃinutul contractului de vânzare-cumpărare nr. 648/20.02.2008, în 

cuprinsul căruia se menŃionează faptul că terenul are destinaŃia de curŃi, construcŃii, planul de 

amplasament şi delimitare a proprietăŃii, vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, 

precum şi faptul că vechiul proprietar obŃinuse, la data de 18.12.2007, un certificat de urbanism 

pentru acelaşi teren, sub nr. 6730, şi raportându-se la dispoziŃiile art. 5 din Legea nr. 24/2007, în 

vigoare la data soluŃionării cererii reclamanŃilor, prima instanŃă a apreciat că terenul reclamanŃilor 

se încadrează în categoria menŃionată la litera f), normă legală în raport de care a considerat că 

reclamanŃii sunt prejudiciaŃi, prin neeliberarea actului solicitat, întrucât, la data formulării cererii, 

art. 5 a fost abrogat prin Legea nr. 313/2009. 

ReŃinând că şi în actuala formulare a Legii nr. 24/2007, pârâŃii nu au probat că terenul 

proprietatea reclamanŃilor constituie culoar de protecŃie faŃă de infrastructurile tehnice ale zonei, în 

sensul art. 3 lit. e) şi art.4 lit. m) din Legea nr. 24/2007, spaŃiul verde nefiind menŃionat ca atare în 

registrul local al spaŃiilor verzi, astfel cum se prevede la art. l6 din acelaşi act normativ, şi că nici 

nu s-a dovedit că nu sunt respectate aliniamentele stabilite pentru Calea Chişinăului, prima 

instanŃa a apreciat că autorităŃile pârâte au transmis reclamanŃilor adrese contradictorii de 

respingere a cererii, uzând de considerente diferite, în condiŃiile în care nu s-a probat existenŃa 

vreunui impediment la eliberarea certificatului de urbanism, drept pentru care acŃiunea a fost 

admisă. 

Împotriva acestei sentinŃe a introdus recurs pârâtul Primarul Municipiului Iaşi, criticând 

hotărârea primei instanŃe pe motiv că s-a ignorat faptul că terenul în cauză este situat în zonă 

industrială a municipiului, el intrând sub incidenŃa OUG nr. 114/2007 şi a Legii nr. 24/2007, acte 

normative care interzic schimbarea destinaŃiei unor astfel de terenuri, că, potrivit Regulamentului 

de Urbanism - PUG aprobat, terenul face parte din zona teritorială de referinŃă Al2c şi poate fi 

considerat construibil doar atunci când suprafaŃa minimă a acestuia este de 2.500 mp, având o 

deschidere la stradă de 40 m, şi că proprietatea reclamantului nu îndeplineşte nici una din aceste 

condiŃii, subliniind că actul final de autoritate, pe baza căruia este permisă executarea de lucrări de 

construire, conform art. 2 alin. l din Legea nr. 50/1991, este autorizaŃia de construire. 

IntimaŃii, prin concluziile scrise depuse la termenul din 29 martie 2010, au solicitat 

respingerea recursului pe motiv că valabilitatea H.C.L. nr. 163/1999 privind avizarea P.U.G. a 

expirat la data de 09.08.2009, în condiŃiile în care acesta are doar un caracter director şi de 



reglementare operaŃională, ce nu poate însă justifica interdicŃia de a construi şi a desfăşura o 

activitate economică, în zona învecinată unei unităŃi industriale. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, curtea de apel a reŃinut că, la data de 6 decembrie 2004, Primarul 

Municipiului Iaşi a emis dispoziŃia nr. 9667, prin care a decis restituirea în natură a terenului liber, 

în suprafaŃă de 218,30 mp, situat In Iaşi, preluat de stat cu titlu valabil, numitei S.E. 

Din examinarea schiŃei cadastrale anexă la dispoziŃia menŃionată, rezulta că terenul se 

învecinează cu S.C. „M.” S.A. Iaşi, având o lungime de 21,83 m şi o lăŃime de 10 m, pe axa 

bulevardului T., terenul în cauză fiind despărŃit de calea de rulare de o alee pietonală şi un spaŃiu 

verde. 

După redobândirea dreptului de proprietate, S.E. a solicitat, prin cererea înregistrată la 

Primăria Iaşi sub nr. 79864 din 29.10.2007, eliberarea certificatului de urbanism necesar 

construirii unei spălătorii şi birouri în zona industrială, cerere la care au fost emise certificatele nr. 

6743 din 18.12.2007, nr. 6012 din 26.11.2007 şi nr. 6011 din 26.11.2007, ce nu sunt însă semnate 

de autoritatea competentă să le emită, respectiv de Primarul Municipiului Iaşi, făcându-se 

precizarea că „terenul nu este adecvat amplasării unei construcŃii”. 

După achiziŃionarea imobilului de reclamanŃi, prin cererile ce au fost înregistrate la 

Primăria Iaşi sub nr. 60088/11.07.2008, 46755/28.05.2008, şi 50106/09.06.2008, aceştia au 

solicitat să li se elibereze certificatul de urbanism necesar construirii unei spălătorii şi birouri, 

solicitări în urma cărora au fost întocmite certificatele nr. 4141/18.08.2008, nr. 3418/07.07.2008 şi 

nr. 3417/07.07.2008, în cuprinsul cărora se menŃionează că terenul nu este adecvat amplasării unei 

construcŃii pe spaŃiul verde zona de protecŃie a zonei industriale, conform Legii nr. 24/2007 şi 

O.U.G. nr.114/2007, cu precizarea că certificatul nu poate fi folosit pentru eliberarea autorizaŃiei 

de construire. 

În raport de această situaŃie de fapt, curtea de apel a constatat că ceea ce se contestă în 

realitate prin acŃiunea de faŃă nu este faptul tehnic al neeliberării certificatului de urbanism, ci 

împrejurarea că, prin înscrisurile emanând de la autoritatea competentă li s-a refuzat reclamanŃilor 

dreptul de a edifica construcŃii pe terenul învecinat cu SC „M.” SA Iaşi şi cu zona de protecŃie a 

bulevardului, sub motivarea că acest teren are regim de spaŃiu verde-zonă de protecŃie a zonei 

industriale. 

Ca atare, pentru soluŃionarea cauzei, curtea a apreciat că nu avea nici o semnificaŃie faptul 

că structurile Primăriei Iaşi au trimis reclamanŃilor adrese cu un conŃinut contradictoriu sau 

insuficient motivate în fapt şi în drept, atât timp reclamanŃii nu solicitau o simplă eliberare a 

certificatului vizat, ci urmăreau ca acesta să aibă un anumit conŃinut, respectiv acela de a li se 

permite edificarea unui imobil pe terenul proprietate, învecinat cu o unitate industrială şi situat 

într-o zonă anterior sistematizată. 



Ori, din această perspectivă, curtea a apreciat că cererea reclamanŃilor nu putea fi primită, 

având în vedere că, potrivit art. 6 din Legea nr. 50/1991, certificatul de urbanism este definit de 

legiuitor ca fiind simplu act de informare, prin care solicitantului i se fac cunoscute elementele 

privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor aflate în zonă şi se stabilesc cerinŃele 

urbanistice care urmează a fi îndeplinite, el neconferind însă şi dreptul de a executa lucrări de 

construcŃii şi implicit caracterul de act administrativ de autoritate, în sensul art. 2 lit. c) din Legea 

nr. 554/2004. 

Întrucât prin certificatele nr. 4141/18.08.2008, nr. 3417/07.07.2008 şi nr. 3417/07.07.2008, 

funcŃia de informare impusă de Legea nr. 50/1991 a fost satisfăcută, nu mai exista temei pentru a 

se obliga pârâtul la eliberarea unui nou certificat, deoarece, pe de o parte, nu s-a solicitat instanŃei 

să verifice legalitatea actelor mai sus menŃionate, iar pe de altă parte, pentru că autorităŃii 

prevăzute la art. 4 din aceeaşi lege nu i se putea impune să furnizeze alte date decât cele ce 

rezultau din planurile de urbanism adoptate anterior şi neînlocuite de alte acte administrative cu 

caracter normativ. 

Faptul că Planul de urbanism avizat prin H.C.L. nr. 163/1999 avea o valabilitate de numai 

10 ani nu putea conduce la concluzia că, până la adoptarea unui nou plan, se pot edifica orice fel 

de construcŃii, conform voinŃei absolute a deŃinătorilor actuali de terenuri, fără a se Ńine cont de 

faptul că respectivul teren este situat în imediata apropiere a infrastructurii rutiere de rang 

european şi într-o zonă ce a făcut deja obiectul sistematizării, din chiar momentul edificării ei ca 

un ansamblu unitar, cunoscut sub denumirea de zona industrială a municipiului Iaşi.  

Fiind vorba de o zonă industrială, denumită astfel prin chiar Regulamentul de Urbanism 

General, în care terenul reclamanŃilor nu are deschidere nici către unitatea industrială (cunoscută 

sub denumirea de SC „M.” SA) şi nici către infrastructura rutieră, întrucât i se interpune o zonă de 

căi de comunicaŃii pietonale, aflată în proprietatea Primăriei Iaşi, ce aparŃine domeniului public, 

astfel cum se menŃionează la art. 3 din DispoziŃia nr. 9667/06.12.2004, nu există temei pentru a se 

schimba regimul juridic al zonei şi a se recunoaşte reclamanŃilor dreptul de a construi pe un teren 

care, prin rolul său de zonă de protecŃie, este considerat neconstruibil, cu atât mai mult cu cât 

parcela respectivă nu avea un front la stradă de minim 40 m şi o suprafaŃă de cel puŃin 2500 mp, 

situaŃie despre care a fost înştiinŃat până şi titularul iniŃial al dreptului de proprietate. 

Ca atare, având în vedere că prin chiar actul de restituire a proprietăŃii s-a menŃionat că 

terenul în litigiu se încadrează în categoria "CAT" şi nu în categoria "CC", cum au susŃinut 

reclamanŃii, că prin amplasarea sa în zona industrială, în imediata apropiere a reŃelei de transport 

rutier şi a unei unităŃi industriale, terenul în cauză a fost inclus în zona AI2, prima instanŃă ar fi 

trebuit să sesizeze că pârâtul-recurent nu putea fi legalmente obligat la eliberarea unui act de 

informare cu un alt conŃinut decât cel precizat în certificatele întocmite, în cuprinsul cărora se 

precizează în mod explicit că terenul nu este adecvat amplasării de construcŃii pe spaŃiul verde ce 



face parte din zona de protecŃie a zonei industriale, neîndeplinirea, până la aceasta dată, a 

formalităŃilor de înregistrare a acestor terenuri cu rol de protecŃie nu poate conduce la concluzia că 

toate lucrările de sistematizare executate anterior şi-au pierdut valoarea juridică şi că orice 

persoană poate construi oriunde şi ce doreşte, mai ales într-o zonă care are şi o afectaŃiune publică, 

evidenŃiată în mod clar pe fotografiile aflate la dosarul cauzei şi pe anexa cadastrală la dispoziŃia 

de restituire a terenului către fostul proprietar. 

Ca atare, având în vedere că, prin probele administrate în recurs s-a dovedit că reclamanŃii 

au fost informaŃi despre imposibilitatea de a construi în zona industrială, ca urmare a faptului că 

terenul aflat în proprietatea lor face parte din zona de protecŃie a zonei respective şi a 

infrastructurii de transport rutier, că acesta nu are nici dimensiunile cerute de planul de urbanism, 

şi că motivările eronate sau contradictorii nu pot anula vechiul plan de sistematizare a zonei 

industriale, curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a admis recursul promovat de pârât şi, 

ca urmare, a modificat în tot hotărârea atacată. 

În fond, constatând că reclamanŃii au fost informaŃi despre faptul că terenul pe care-l deŃin 

nu este construibil, că nu se poate modifica sensul şi conŃinutul acestei informări şi obliga 

autoritatea competentă să emită un act contrar planului de urbanism, ce nu a fost modificat şi care 

este în concordanŃă cu caracteristicile zonei edificate cu mai bine de 40 de ani în urmă, curtea de 

apel, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, a respins cererea reclamanŃilor de a li se elibera un 

alt certificat de urbanism, cu un conŃinut diferit decât cel consemnat în certificatele nr. 

4141/18.08.2008, nr. 3418/07.07.2003 şi nr. 3417/07.07.2008. 

 

6. Definirea actului administrativ-fiscal. CondiŃiile cerute pentru sesizarea 

instanŃei de contencios administrativ  

Doar deciziile de impunere pot fi considerate acte administrative fiscale, întrucât 
doar prin intermediul lor au fost stabilite obligaŃii fiscale determinate, iar 
rapoartele întocmite de inspectorii fiscali apar ca simple acte de constatare, ce 
nu dau naştere, prin ele însele, unor obligaŃii fiscale. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 408/CA din 14 iulie 2010, 

O.G. nr. 92/2003 

Prin sentinŃa nr. 283/CA din 30 noiembrie 2009, Tribunalul Vaslui, respingând excepŃia 

inadmisibilităŃii, a admis în parte, acŃiunea formulată de reclamanta S.C. „K.T.” S.R.L. Vaslui, în 

contradictoriu cu DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Vaslui şi AdministraŃia FinanŃelor Publice 

Vaslui, dispunând anularea deciziei nr. 39 din 14.02.2008, emisă de D.G.F.P. Vaslui, a deciziei de 

impunere nr. 174 din 5.12.2007 şi a raportului de inspecŃie fiscală nr. 27513 din 31.10.2007, emisă 

de A.F.P. Vaslui, cu privire la suma de 43.285,85 lei reprezentând TVA, precum şi a deciziei nr. 



40 din 6.03.2008, emisă de D.G.F.P. Vaslui, a deciziei nr. 165 din 26.10.2007, a rapoartelor de 

inspecŃie fiscală nr. 21590/19.10.2007 şi nr. 21590/26.10.2007, cu privire la impozitul pe profit 

aferent anului 2005 şi a majorărilor de întârziere, impozit calculat la baza impozabilă de 57.996 

lei, cu privire la impozitul pe dividende şi majorări prin deducerea cheltuielilor de protocol, pentru 

trimestrele 2, 3 şi 4 din anul 2005 şi trimestrele 2, 3 şi 4 din anul 2006, precum şi în ceea ce 

priveşte suma de 19.436 lei, reprezentând TVA colectată şi majorări de întârziere, calculate pentru 

avansurile încasate de S.C. „B.” S.A, la care s-au adăugat cheltuieli de judecată în sumă de 1.814 

lei. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii, 

pentru neîndeplinirea procedurii prealabile de contestare a rapoartelor de inspecŃie fiscală 21590 

din 19.10. 2007 şi din 26.10.2006, este nefondată din moment ce, prin decizia nr. 40/2008, au fost 

soluŃionate contestaŃiile formulate împotriva actelor administrative menŃionate. 

Procedând la verificarea legalităŃii raportului de inspecŃie fiscală nr. 271513/31.10.2007, 

prima instanŃă a reŃinut că, în ceea ce priveşte suma de 6.410,16 lei reprezentând diferenŃă TVA, 

pentru cheltuieli cu navele care nu mai erau în gestiunea reclamantei, fiind înmatriculate sub 

pavilion grec, în cauză nu au fost administrate probe care să ateste că serviciile facturate după 

radierea navelor au fost prestate anterior, apreciind că nu se poate recunoaşte dreptul de deducere 

pentru achiziŃii de servicii care nu au fost făcute în folosul unor operaŃiuni taxabile, fapt pentru 

care s-a respins contestaŃia cu privire la această sumă. 

În ceea ce priveşte suma de 7.982 lei, reprezentând TVA aferentă unui avans primit de la 

S.C. „E.” S.R.L. Berezeni, prima instanŃă, constatând că suma a fost achitată prin bancă, fără a se 

indica titlul cu care s-a făcut acea plată, a apreciat că plata nefiind urmarea unei operaŃiuni 

impozabile, în sensul art. 126-128 Cod fiscal, contestaŃia este întemeiată.  

Referitor la suma de 35.303,85 lei, TVA aferentă mărfurilor lipsă în gestiune, prima 

instanŃă a reŃinut că, deşi, în mod logic operaŃiunea de determinare a stocului de marfă de la 

punctul de lucru Fălciu, prin luarea unei declaraŃii gestionarului şi apoi prin calcul valorii intrărilor 

şi ieşirilor, înscrise în contabilitate, în perioada 1.09.2007 – 12.10.2007, este corectă, modul în 

care s-a determinat stocul de marfă la data de 12.10.2007, ca valoare de reper, este subiectiv, 

nerealizându-se o inventariere efectivă a mărfurilor existente, de echipa de control, şi că, în lipsa 

unui inventar serios baza de impozitare nu poate fi considerată certă, drept pentru care contestaŃia 

a fost admisă în această parte.  

În ceea ce priveşte raportul de inspecŃie fiscală nr. 21590 din 19 octombrie 2007, prima 

instanŃă a găsit întemeiată contestaŃia formulată cu privire la cuantumul bazei impozabile 

suplimentare privind impozitul pe profit, aferent anului fiscal 2005, în cuantum de 57.996 lei, 

reŃinând că nu a fost întocmit un contract, prin care să se detalieze data şi modalitatea predării 

bunurilor, dar că, din perspectiva raportului de drept comercial, se impune constatarea că 



operaŃiunea juridică respectivă s-a executat în anul fiscal 2006, în momentul în care contestatoarea 

a intrat în proprietatea bunurilor vândute, astfel că suma facturată în anul 2005 reprezintă în 

realitate un venit în avans, suma de 97.862,99 lei trebuind considerată astfel venit obŃinut în 

trimestrul I al anului fiscal 2006 şi nu al anului 2005, considerente pentru care contestaŃia cu 

privire la cuantumul bazei impozabile suplimentare privind impozitul pe profit, aferent anului 

fiscal 2005, în cuantum de 57.996 lei , a fost admisă.  

Examinând impozitul pe dividende, prima instanŃă a apreciat că, deşi multe din cheltuielile 

făcute, precum cele cu procurarea de ochelari, medicamente, ciorapi etc., nu pot fi asimilate unor 

cheltuieli de protocol, totuşi alte cheltuieli, făcute cu achiziŃionarea de ceasuri, bijuterii, tablouri, 

s-ar putea circumscrie unor astfel de cheltuieli deductibile în mod limitat, dându-se prevalenŃă 

principiului naturii operaŃiunii faŃă de forma acesteia, admiŃându-se, ca urmare, în parte, 

contestaŃia cu privire la impozitul pe dividende şi dispunându-se recalcularea bazei impozabile, iar 

subsecvent acestei operaŃiuni recalcularea şi a cuantumului obligaŃiilor accesorii, considerându-se 

că, în mod legal, inspectorii fiscali au reŃinut că suma de 259.432 lei a reprezentat o încasare de 

dividende, respingându-se contestaŃia privitoare la impozitul pe dividende aferent unei baze 

impozabile de 259.432 lei. 

Cât priveşte raportul de inspecŃie fiscală nr. 21590 din 26.10.2007, prima instanŃă a reŃinut 

că suma de 12.557,08 lei reprezintă TVA colectat aferent unor cheltuieli evidenŃiate în baza unor 

bonuri fiscale fără să se fi formulat motive de contestaŃie pentru această sumă şi că din moment ce 

respectivele cheltuieli nu se refereau la combustibil, se impune respingerea contestaŃiei cu privire 

la respectiva sumă, înregistrată eronat ca şi TVA deductibilă, apreciind că în ceea ce priveşte suma 

de 14.751 lei, reprezentând TVA aferent valorii combustibilului reŃinut ca neutilizat de societate 

pentru activitatea desfăşurată, se impune a se face aplicaŃiunea art. 145 alin. 3 din Codul fiscal, 

întrucât bonurile fiscale respective nu îndeplineau condiŃiile cerute pentru a fi considerate 

documente justificative pentru decontarea TVA, evocându-se în sprijinul acestei concluzii Decizia 

nr. V din 15 ianuarie 2007 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

Considerând că obligaŃia înregistrării contabile a operaŃiunilor economice revine 

reprezentanŃilor agentului economic şi observând că aprecierile expertului contabil nu sunt 

susŃinute de documente, prima instanŃă, făcând trimitere la practica instanŃei supreme, a respins, ca 

neîntemeiată, contestaŃia cu privire la suma de 27.328 lei, înregistrată eronat ca TVA deductibilă; 

în ceea ce priveşte suma de 19.436 lei , primită de la „B.”, apreciindu-se că operaŃiunea respectivă 

nu este o livrare de bunuri, ci o prestare de servicii, în sensul art. 129 Cod fiscal, astfel că TVA 

trebuie colectată asupra contravalorii comisionului aferent serviciilor prestate, admiŃându-se, 

pentru aceste motive, contestaŃia cu privire la această sumă. 

 În ceea ce priveşte suma de 11.019 lei, reŃinută ca TVA ce trebuie să fie colectată, aferentă 

livrării externe a două motoare de navă, prima instanŃă, constatând că din conŃinutul contractelor 



încheiate nu rezultă dacă navele erau sau nu echipate cu motoare, şi că bunurile au fost facturate 

direct beneficiarului extern, pe data de 29.12.2005, în condiŃiile în care intrarea în proprietatea 

vaselor s-a făcut în luna ianuarie 2006, a concluzionat că operaŃiunea pretinsă nu există, 

înlăturându-se concluziile expertului contabil, ca unele ce nu sunt susŃinute de documente, şi 

respingându-se, pentru aceste motive, contestaŃia în această parte a ei. 

 Împotriva acestei sentinŃe au introdus recurs reclamanta S.C. „K.T.” S.R.L. Vaslui şi 

pârâtele DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Vaslui şi AdministraŃia FinanŃelor 

Publice a Municipiului Vaslui. 

Reclamanta critică hotărârea primei instanŃe pe motiv că în mod nejustificat nu s-a dat 

eficienŃă celor patru facturi înregistrate în contabilitatea sa şi cuprinse în anexa nr. 1 la raportul de 

inspecŃie fiscală, ignorându-se faptul că vânzătorul avea obligaŃia să aducă navele în stare de 

funcŃionare şi să le poziŃioneze la chei, fapt ce implică operaŃiuni de tractare şi manevrare, făcute 

de firme specializate, cheltuieli ce au astfel legătură strictă cu veniturile încasate, servicii fiind 

facturate cu respectarea art. 155 Cod fiscal, chiar dacă navele au ieşit din patrimoniu la data de 

1.08.2008, cheltuieli pe care le consideră a fi deductibile fiscal. 

În ceea ce priveşte impozitul pe dividende, aferent unei baze impozabile de 259.432 lei, 

reprezentând sumele ridicate de asociatul unic, recurenta susŃine că suma respectivă trebuia tratată 

ca fiind un debit ce trebuia restituit şi nu ca dividende, în final apreciindu-se că soluŃiile date în 

cazul raportului de inspecŃie fiscală nr. 21590 din 26.10.2007 nu a avut în vedere, în multe situaŃii, 

raŃionamentul economic, ci numai regulamentele în domeniu, care nu au fost interpretate în cadrul 

existent în cauză. 

Pârâtele AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Vaslui şi DirecŃia Generală a 

FinanŃelor Publice a JudeŃului Vaslui, au criticat hotărârea primei instanŃe pe motiv că nu s-a 

observat că, din materialul probator administrat, nu rezultă că reclamanta ar fi restituit sumele de 

bani încasate de la S.C. „E.” S.R.L. Berezeni, că suma de 35.303,85 lei, reprezentând TVA aferent 

mărfurilor lipsă din gestiune, s-a determinat pe baza inventarului efectuat la data de 12 octombrie 

2007, ca diferenŃă între intrările în contabilitate şi stocul existent, că vânzarea efectuată către S.C. 

„E.” S.A. Grecia nu este conformă prevederilor Codului civil, din moment ce bunul individual 

determinat nu se afla în proprietatea vânzătorului, corect înregistrându-se venitul în trimestrul I al 

anului 2006, că nu există nici un temei pentru a se considera că achiziŃiile de produse alimentare, 

ceasuri, bijuterii, tablouri, aparate medicale etc., aveau caracter deductibil, că nu s-au întocmit 

facturi fiscale de decontare a sumelor de bani către S.C. „B.” S.A., conform art. 137 alin. 3 lit. e 

Cod fiscal şi că, în lipsa dovezii decontării, ele cu fost tratate în mod corect ca venituri, precum şi 

că obligarea la cheltuieli de judecată nu s-a făcut în funcŃie de valoarea sumelor admise în 

favoarea reclamantei. 

 Pârâtele-recurente, prin întâmpinările depuse, au solicitat respingerea recursului promovat 



de reclamantă, iar aceasta din urmă, la rândul ei, prin întâmpinare, a solicitat respingerea 

recursurilor promovate de pârâte. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, curtea de apel a reŃinut că, în urma verificărilor efectuate, în cursul 

anului 2007, de inspectori din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice Vaslui, au fost întocmite 

un număr de trei rapoarte, ce au fost înregistrate sub nr. 21590 din 19.10.2007, nr. 21590 din 

26.10.2007 şi nr. 27513 din 31.10.2007, că împotriva acestora S.C. „K.T.” S.R.L. a formulat 

contestaŃiile ce au fost înregistrate sub nr. 35117 din 25.11.2007 şi respectiv sub nr. 35118 din 

26.11.2006, şi că, asupra acestor contestaŃii, D.G.F.P. Vaslui s-a pronunŃat prin decizia nr. 39/2007 

din 14.02.2008 şi respectiv prin decizia nr. 40/2007 din 6.03.2008, acte administrative a căror 

anulare s-a solicitat prin acŃiunea reunită de faŃă. 

Curtea a constatat, de asemenea că, în urma constatărilor consemnate în cele trei rapoarte 

de inspecŃie fiscală mai sus-menŃionate, AdministraŃia FinanŃelor Publice Vaslui a emis deciziile 

de impunere nr. 150 din 19 octombrie 2007, nr. 165 din 26 octombrie 2007 şi decizia nr. 174 din 5 

noiembrie 2007, prin care, în sarcina S.C. „K.T.” S.R.L. Vaslui, au fost stabilite obligaŃii fiscale 

suplimentare de plată, acte administrativ fiscale ce nu au fost contestate nici în procedura 

administrativă şi nici prin cererile de chemare în judecată, ce au fost înregistrate la Tribunalul 

Vaslui sub nr. 447/89/2008 şi nr. 815/89/2008. 

 Pe lângă faptul că nu a fost legal investită cu cererea de anulare a nici uneia din deciziile 

de impunere amintite, Tribunalul Vaslui a procedat la desfiinŃarea lor, fără ca reclamanta să fi 

chemat în judecată pe emitentul actului, respectiv pe AdministraŃia FinanŃelor Publice a 

Municipiului Vaslui, în condiŃiile în care, prin încheierea din 12 octombrie 2009, Tribunalul a 

respins cererea de introducere în cauză a A.F.P. Vaslui, formulată de pârâta D.G.F.P. Vaslui, iar la 

termenul din 9 noiembrie 2009 s-a dispus, fără nici o motivare şi cu ignorarea limitelor de acŃiune 

permise de art. 16 ind. 1 din Legea nr. 554/2004, citarea pârâtelor D.G.F.P. Vaslui şi A.F.P. 

Vaslui, deşi până la acel termen respectiva structură administrativă municipală nu figurase ca parte 

în proces. 

Mai mult decât atât, prima instanŃă nu a sesizat faptul că, potrivit dispoziŃiilor art. 205 Cod 

procedură fiscală, dreptul de a contesta se poate exercita în mod exclusiv, doar cu privire la titlul 

de creanŃă şi împotriva altor acte administrative fiscale, nu şi împotriva unor acte care nu au 

valoarea şi semnificaŃia cerute pentru acest tip de acte de autoritate, emise în regim de putere 

publică. 

Ori, O.G. nr. 92/2003 defineşte noŃiunea de act administrativ fiscal, în înŃelesul acestui act 

normativ, ca fiind actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaŃiei privind stabilirea, 

modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaŃiilor fiscale. 

Cum doar deciziile de impunere pot fi considerate în cauză acte administrativ-fiscale, 



întrucât doar prin intermediul lor au fost stabilite obligaŃii fiscale determinate, iar rapoartele 

întocmite de inspectorii fiscali apar ca simple acte de constatare, ce nu dau naştere, prin ele însele, 

unor obligaŃii fiscale, curtea a apreciat că soluŃia legală ce trebuia dată contestaŃiilor formulate de 

reclamanta-recurentă era aceea de respingere a acestora, ca fiind inadmisibile.  

Faptul că organul fiscal a cercetat totuşi pe fond aceste contestaŃii nu poate avea însă nici o 

semnificaŃie sau urmări juridice, în ceea ce priveşte legalitatea sesizării organului fiscal şi implicit 

a acŃiunii de sesizare a instanŃei din moment ce art. 213 Cod procedură fiscală obliga organul 

competent să soluŃioneze contestaŃia în limitele sesizării, care în speŃă se referă la acte ce nu aveau 

valoarea de acte administrativ-fiscale. 

Ca atare, constatând că prima instanŃă a depăşit în mod nepermis limitele investirii, că s-a 

pronunŃat în contradictoriu cu o structură administrativă ce nu a fost chemată în judecată, că au 

fost anulate acte ale unui organ fiscal ce nu a figurat ca parte în prezenta cauză, şi că însăşi 

procedura administrativă trebuia considerată ca fiind esenŃialmente viciată, din moment ce nu s-au 

atacat actele administrativ fiscale prin care obligaŃiile au fost stabilite, în speŃă deciziile de 

impunere, emise pe baza rapoartelor de inspecŃie contestate, curtea a apreciat că soluŃionarea 

litigiului s-a făcut cu neobservarea regulilor instituite prin Codul de procedură fiscală, prin Codul 

de procedură civilă şi prin Legea nr. 554//2004 şi că, în atare situaŃie, se impunea admiterea 

recursurilor promovate de pârâte, modificarea hotărârii atacate, şi, în fond, respingerea acŃiunii 

reclamantei, în întregul ei. 

În ceea ce priveşte recursul promovat de reclamantă, curtea de apel a constatat că acesta 

este nefondat, atât pentru faptul neregulatei sesizări a instanŃei, cât şi pentru încălcarea regulilor 

aplicabile procedurii administrative urmate, dar şi pentru faptul că, indiferent ce reguli ar urma în 

materie comercială, în materie fiscală ea avea obligaŃia respectării cu rigurozitate a Legii 

contabilităŃii şi Codului fiscal, în mod corect prima instanŃă dând eficienŃă dezlegării date de Înalta 

Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prin decizia nr. V din 15 ianuarie 2007, problemei aplicării 

dispoziŃiilor art. 21 alin. 4 lit. f şi art. 145 alin. 8 lit. a şi b din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, precum şi ale art. 6 alin. 2 din Legea contabilităŃii nr. 82/1991. 

 

7. CondiŃiile cerute pentru edificarea unui complex hipic într-o zonă 

rezidenŃială. Lipsa acordului vecinilor. ConsecinŃe 

O bază hipică, ce presupune construirea cel puŃin a unui adăpost pentru animale şi a 
unei platforme de colectare, fie şi temporar, a gunoiului de grajd şi a celorlalte 
reziduuri, se încadrează, fără nici o îndoială, conform Legii nr.50/1991, în 
categoria construcŃiilor noi, având altă destinaŃie decât cea a clădirilor 
învecinate, printre care se numără nu doar clădirile ce adăpostesc facultatea de 
medicină veterinară, căminele universităŃii, sediul direcŃiei sanitar-veterinare şi 
pentru siguranŃa alimentelor şi muzeul, dar şi mai multe locuinŃe, astfel că 



pârâŃii nu sunt descărcaŃi de obligaŃia prezentării şi, respectiv, de obligaŃia 
verificării existenŃei acordului vecinilor terenului pe care urmează a edifica 
baza hipică, punctul de vedere exprimat de agenŃia pentru protecŃia mediului 
care a apreciat că baza hipică nu avea nevoie de aviz de mediu, neputând 
suplini lipsa acordului reclamanŃilor-recurenŃi. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 466/CA din 20 septembrie 2010, 

Legea nr. 50/1991 

Prin sentinŃa nr.172/CA din 23 februarie 2010, Tribunalul Iaşi a respins acŃiunea formulată 

de reclamanŃii C.I., C.Fl. şi C.M., în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul Local al Municipiului Iaşi, 

Primarul municipiului Iaşi şi universitatea, precum şi acŃiunea formulată de aceeaşi reclamanŃi şi 

asociaŃia de proprietari, în contradictoriu cu Primăria Municipiului Iaşi, pentru lipsa capacităŃii de 

folosinŃă a acestei din urmă pârâte. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamanŃii au chemat în judecată pe 

pârâŃi pentru a se dispune anularea H.C.L. nr.368/17.09.2009 privind aprobarea PUD pentru 

imobilul din Aleea M. Sadoveanu, întocmit în vederea amenajării unei baze hipice, pe teren 

concesionat, anularea Acordului Unic nr.496/6.11.2008, precum şi anularea autorizaŃiei de 

construire nr.1448 din 10.11.2008 şi că, pe fondul cauzei, se constată că actele administrative 

atacate sunt legale şi temeinice, apreciindu-se că la emiterea HCL nr . 368/17.09. 2008 au fost 

avute vedere certificatul de urbanism nr.2803/9.05.2007, avizul Comisiei de Urbanism, studiile 

întocmite şi avizele emise în acest scop. 

Tribunalul a mai constatat că zona studiată în PUD include terenul în suprafaŃă de 

13.571,36 mp. situată în partea estică a Aleii M. Sadoveanu şi a Muzeului ”Mihail Sadoveanu”, 

că, din punct de vedere funcŃional, a fost avută în vedere şi zona de nord a amplasamentului, care 

cuprinde şi locuinŃe individuale, că prin contractul de concesiune nr.124 din 30 martie 2004 a fost 

transmis dreptul de exploatare a acestuia, în scopul realizării obiectivelor didactice şi de cercetare 

agricolă, pe terenul ce aparŃine domeniului public, şi că, după elaborarea planului urbanistic de 

detaliu, a fost consultată populaŃia, documentul fiind publicat pe site-ul Primăriei Iaşi, de la data 

de 51.03.2008 până la data de 17.09.2009. 

Raportându-se la prevederile art.2.5.6 din Anexa 1 la Legea nr.50/1991, prima instanŃa a 

reŃinut că acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, este necesar doar pentru construcŃiile noi, 

amplasate adiacent construcŃiilor existente sau în imediata lor vecinătate, precum şi în cazul 

amplasării de construcŃii cu altă destinaŃie decât cea a clădirilor învecinate, că imobilul destinat 

bazei hipice urmează a fi amplasat pe un teren concesionat de la DVS, prin contractul de 

concesiune nr.124/3.03.2004 şi că numai familia de la punctul nord contestă autorizaŃia dată, fapt 

din care se presupune că nu şi-au dat acordul pentru construirea bazei hipice. 

Constatând că vecinii de la celelalte puncte cardinale nu au contestat proiectul, că doar 

pârâtul are o latură a proprietăŃii care se învecinează cu o latură a terenului care priveşte proiectul 



în cauză, prima instanŃă a reŃinut că nu era nevoie şi de acordul familiei C., întrucât dispoziŃiile 

art.2.5.6 teza finală din Anexa 1 a Legii nr.50/1991 se referă doar la cazul amplasării de 

construcŃii cu o altă destinaŃie decât cea a clădirilor învecinate şi numai familia C. deŃine o casă de 

locuit, celelalte fiind clădiri publice cu altă destinaŃie. 

ReŃinând că terenul este situat în afara zonei centrale şi că pentru amenajările solicitate au 

fost obŃinute toate avizele, inclusiv avizul AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului şi avizul DirecŃiei 

pentru Cultură Iaşi, prima instanŃă a apreciat că nu pot fi reŃinute elemente de nelegalitate în cazul 

hotărârii atacate şi a actelor subsecvente, drept pentru care a respins acŃiunea reclamanŃilor. 

Împotriva acestei sentinŃei au introdus recurs reclamanŃii C.I., C.Fl. şi C.M., criticând 

hotărârea primei instanŃe pe motiv că a ignorat dispoziŃiile legale referitoare la obligativitatea 

obŃinerii acordului scris al vecinilor direct afectaŃi de proiect, cu atât mai mult cu cât în cauză se 

urmăreşte ca, într-o zonă rezidenŃială, să se construiască adăposturi pentru animale, precum şi o 

platformă pentru depozitarea deşeurilor (dejecŃii animaliere), în condiŃiile în care, prin hotărârile 

adoptate pe plan local, se interzice locuitorilor Municipiului Iaşi creşterea animalelor în perimetrul 

localităŃii, considerând lipsit de orice relevanŃă faptul că doar ei se învecinează cu terenul în cauză. 

Intimata universitatea a solicitat respingerea recursului, pe motiv că a obŃinut toate avizele 

şi aprobările necesare realizării obiectivului pentru care s-a emis autorizaŃia de construcŃie 

contestată. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, curtea de apel a constatat că Aleea M. Sadoveanu face parte din 

zona rezidenŃială a Municipiului Iaşi şi că, în imediata apropiere a terenului pe care se 

preconizează edificarea unei baze hipice, se află atât instituŃii de învăŃământ superior, instituŃii 

publice, obiective culturale, cât şi locuinŃe, printre care se numără şi proprietatea reclamanŃilor din 

prezenta cauză, astfel cum rezultă din Planul de amplasare. 

Curtea de apel a constatat de asemenea ca fiind necontestat faptul că terenul pe care 

universitatea intenŃionează să edifice baza hipică – care include un adăpost pentru animale, terenul 

pentru antrenament şi un manej acoperit – face parte din domeniul al statului, aceasta deŃinându-l 

doar cu titlu de concesionar, în baza contractului nr.124 din 3 martie 2004, încheiat cu AgenŃia 

Domeniilor Statului. 

Din cercetarea menŃionatei convenŃii, ce are ca obiect transmiterea dreptului şi obligaŃiei 

de exploatare, în scopul realizării obiectivelor didactice şi de cercetare, a terenului cu destinaŃie 

agricolă, în suprafaŃă de 372,96 ha şi a obligaŃiei de întreŃinere a suprafeŃei de 38,20 ha. teren 

neagricol domeniu public, curtea de apel a constatat că, potrivit art.6.1.13 din contract, 

concesionarul este obligat ca, pentru orice alte investiŃii decât cele enumerate la pct.6.1.12 lit.a) şi 

b) din contract să obŃină acordul concedentului, acord ce nu s-a dovedit a fi fost solicitat şi 

respectiv dat până la data emiterii autorizaŃiei de construire contestată. 



Pe lângă acest fapt, curtea a constatat că simpla afişare a proiectului de aprobare a Planului 

Urbanistic de Detaliu Iaşi, pentru Aleea M.S., pe site-ul Primăriei Iaşi şi pretinsa consultare a 

locuitorilor municipiului, în legătură cu proiectul viitoarei baze hipice, nu sunt de natură a înlătura 

obligaŃia ce revenea beneficiarului autorizaŃiei de a obŃine acordul, exprimat în formă autentică, al 

vecinilor, şi nici a obligaŃiei emitentului actului administrativ atacat de a verifica existenŃa acestui 

acord. 

Curtea a considerat că, pentru aducerea la îndeplinire a dispoziŃiilor imperative ale Legii 

nr.50/1991, nu are nici o relevanŃă că terenul nu se află în centrul localităŃii, nici câŃi vecini deŃin 

locuinŃe sau câŃi deŃin spaŃii cu alte destinaŃii, nici amplasamentul şi întinderea acestor proprietăŃi 

învecinate, atâta timp cât legiuitorul nu a făcut o ierarhizare a importanŃei proprietăŃilor învecinate 

şi nu a exclus de la dreptul de a li se cere acordul persoanele a căror proprietăŃi se învecinează 

doar cu o latură a terenului care priveşte acest proiect, astfel cum, fără nici un temei a reŃinut 

prima instanŃă, ideea valabilităŃii unui acord tacit al vecinilor de la celelalte puncte cardinale, care 

nu au contestat proiectul, fiind străină nu doar literei, dar şi spiritului legii privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃie. 

Cum o bază hipică, ce presupune construirea cel puŃin a unui adăpost pentru animale şi a 

unei platforme de colectare, fie şi temporar, a gunoiului de grajd şi a celorlalte reziduuri, se 

încadrează, fără nici o îndoială, conform Legii nr.50/1991, în categoria construcŃiilor noi, având 

altă destinaŃie decât cea a clădirilor învecinate, printre care se numără nu doar clădirile ce 

adăpostesc facultatea de medicină veterinară, căminele universităŃii, sediul DirecŃiei Sanitară 

Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor Iaşi şi Muzeul ”M.S.”, dar şi mai multe locuinŃe, 

precum este cea a reclamanŃilor-recurenŃi, curtea a apreciat că, fără nici un temei legal, prima 

instanŃă a considerat pe pârâŃi ca fiind descărcaŃi de obligaŃia prezentării şi, respectiv, de obligaŃia 

verificării existenŃei acordului vecinilor terenului pe care urma să se edifice baza hipică, punctul 

de vedere exprimat de AgenŃia pentru protecŃia Mediului Iaşi, prin adresa nr.3481 din 4.03.2007, 

care a apreciat că baza hipică nu avea nevoie de aviz de mediu, neputând suplini lipsa acordului 

reclamanŃilor-recurenŃi. 

Lipsa oricăreia dintre acordurile şi avizele cerute de Legea nr.50/1991 constituie un motiv 

de nelegalitate a actelor administrative contestate, fapt ce face ca voinŃa vecinilor să nu poată fi 

acoperită în nici un mod şi pe nici o altă cale, întrucât nici un proprietar nu poate fi obligat, 

împotriva voinŃei sale, să accepte funcŃionarea unor adăposturi pentru animale şi platforme de 

colectare a dejecŃiilor şi gunoiului de grajd în imediata apropiere a locuinŃei, drept pentru care, 

curtea, constatând că s-a făcut o greşită interpretare şi aplicare a legii, ignorându-se faptul că, fără 

acordul vecinilor, preconizata bază hipică nu se putea construi, în temeiul art.312 Cod procedură 

civilă, a admis recursul reclamanŃilor în sensul că, modificând în parte hotărârea atacată, în fond, a 

admis acŃiunea reclamanŃilor-recurenŃi şi a anulat actele administrative contestate, făcând totodată 



aplicaŃiunea dispoziŃiilor art.274 Cod procedură civilă. 

8. DocumentaŃie neconformă. Ofertele depuse în baza acestora nu pot fi 

considerate decât ca neconforme  

Dacă documentaŃia de atribuire nu respectă cerinŃele legale, ofertelor adaptate unor 
astfel de cerinŃe arbitrare nu li se poate recunoaşte caracterul acceptabil sau 
conform, chiar dacă ele au fost generate de conduita necorespunzătoare a 
autorităŃii contractante, care a ignorat atât decizia anterioară emisă de 
C.N.S.C., cât şi decizia instanŃei de judecată. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 469/CA din 20 septembrie 2010,  

O.U.G. nr. 34/2006 

Prin decizia nr. 4369/C1/4155/4159 din 19 august 2010, Consiliul NaŃional de SoluŃionare 

a ContestaŃiilor a admis în parte contestaŃiile formulate de S.C. „D.” S.R.L. (lider al asocierii mai 

multor societăŃi comerciale) şi de S.C. „V.C.” S.R.L. (lider al asocierii altor societăŃi comerciale), 

în contradictoriu cu autoritatea contractantă asociaŃia de dezvoltare intercomunitară (Consiliul 

Local al comunei X), în sensul că a admis cererea de anulare a raportului procedurii nr. 

265/18.06.2010, precum şi actele subsecvente acestuia, inclusiv adresele de comunicare a 

rezultatului procedurii nr. 270/18.06.2010 şi nr. 271/18.06.2010, dispunând obligarea autorităŃii 

contractante să aplice măsura extremă de anulare a procedurii de atribuire în cauză, considerând 

incidente prevederile art. 209 alin.1 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006 şi respingând ca rămase fără 

obiect celelalte solicitări. 

Pentru a se pronunŃa astfel, organul administrativ-jurisdicŃional a reŃinut că autoritatea 

contractantă a organizat procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publică, prin licitaŃie 

deschisă, având ca obiect: „Proiect integral: Lot 1: Asfaltare drum comunal DC 16; Lot 2: 

Înfiin Ńare sistem de canalizare şi staŃie de epurare ape uzate; ÎnfiinŃare sistem de alimentare cu apă; 

Lot 3: ÎnfiinŃare centru de îngrijire copii, Dotare Cămin Cultural”, cu finanŃare din fonduri 

nerambursabile PEADR, Măsura 322, elaborând în acest sens documentaŃia de atribuire aferentă şi 

publicând în SEAP anunŃul de participare nr. 88381/14.10.2009, valoarea estimată fiind de 

21.683.579 lei, fără TVA, criteriul de atribuire, potrivit fişei de date a achiziŃiei, fiind oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic.  

Consiliul a mai reŃinut că, la data de 05.11.2009, S.C. „I.G.” S.R.L. a formulat contestaŃie 

împotriva documentaŃiei de atribuire elaborată de Consiliul Local X, solicitând anularea procedurii 

de atribuire şi întocmirea corectă, clară şi detaliată a algoritmului de calcul prezentat la cap. VII - 

Criterii de atribuire, contestaŃie la a cărei judecată s-a renunŃat în acest sens, pronunŃându-se 

decizia C.N.S.C. nr. 6340/C1/7585/19.11.2009. 

S-a mai reŃinut că în data de 23.11.2009, a avut loc şedinŃa de deschidere a ofertelor, în 

urma căreia s-a încheiat procesul-verbal nr. 124, din care reiese participarea a opt operatori 



economici, că parte din aceştia au formulat contestaŃii şi că, prin decizia nr. 

540/C1/8910/8903/8921/28.01.2010, Consiliul a dispus anularea raportului procedurii de atribuire 

nr. 162/14.12.2009 şi a actelor subsecvente acestuia, obligând autoritatea contractantă la 

reevaluarea ofertelor, cu aplicarea prevederilor art. 79 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006 în ceea ce 

priveşte oferta AsociaŃiei S.C. „G.” S.A. – S.C. „C.” S.A., cu respectarea principiilor consacrate de 

art. 2 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 şi desemnarea ofertei câştigătoare pe baza dispoziŃiilor art. 82 

alin. 1 din H.G. nr. 925/2006; decizie ce a fost menŃinută de Curtea de Apel Iaşi prin decizia nr. 

272/CA din 17 mai 2010.  

Raportându-se la discuŃiile purtate în şedinŃa de audiere, Consiliul a apreciat că, în cadrul 

procesului de evaluare, autoritatea contractantă trebuia să se raporteze şi la faptul că termenele de 

proiectare propuse de toŃi ofertanŃii sunt în mod evident disproporŃionate în raport cu termenul real 

necesar pentru întocmirea proiectului, şi să aprecieze că răspunsurile primite nu sunt concludente. 

De asemenea, analizând preŃurile prezentate de ofertanŃi, raportat la valorile de estimare 

potrivit documentaŃiei de atribuire, Consiliul a reŃinut că, dacă pentru serviciile de execuŃie 

ofertele financiare, propuse pentru fiecare lot în parte, reprezintă 86%, 90% şi 88% din valorile de 

estimare, pentru serviciile de proiectare rezultă un procent cuprins între 1,7% şi 15% din valoarea 

de estimare, şi că, cu privire la acest aspect, s-a pronunŃat prin decizia nr. 

540/C1/8903/8910/8921/28.01.2010 (menŃinută de Curtea de Apel Iaşi), în sensul că s-a 

considerat că valorile prezentate pentru proiectare nici măcar nu se mai pot încadra la preŃul 

neobişnuit de scăzut, fiind practic inexistente, raportat la ceea ce a estimat autoritatea contractantă, 

apreciind că procentele, în special cel de 4,6% şi 1,7%, reprezintă preŃuri simbolice, în condiŃiile 

în care art. 25 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 obliga autoritatea contractantă să estimeze valoarea 

contractului de achiziŃie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru 

îndeplinirea contractului respectiv, luând în considerare orice formă de opŃiuni, dar şi orice 

eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului, valoarea de estimare trebuind să fie 

stabilită de persoane competente, înainte de iniŃierea procedurii de atribuire, şi să rămână valabilă 

până la momentul transmiterii spre publicare a anunŃului de participare.  

ReŃinând că, datorită modului defectuos în care autoritatea contractantă a înŃeles să 

deruleze procedura în cauză, aceasta nu mai poate continua, Consiliul, în temeiul art. 209 alin. 1 

lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006 a luat măsura extremă a anulării procedurii de atribuire, considerând 

că ea a fost viciată încă de la data iniŃierii acesteia. 

Împotriva acestei decizii a introdus plângere S.C. „D.” S.R.L., în calitate de lider al 

AsociaŃiei cu acelaşi nume, criticând hotărârea organului administrativ-jurisdicŃional pe motiv că 

acesta a omis să se pronunŃe asupra contestaŃiei sale, ce viza respingerea ofertei prezentate ca 

neconformă, că în mod greşit s-a reŃinut că solicitările de clarificări nu ar fi fost concludente, că se 

impunea a se face aplicaŃiunea art. 67 din O.U.G. nr. 34/2006, întrucât s-a creat un avantaj în 



execuŃia proiectului tehnic ofertantului câştigător, deoarece acesta a întocmit studiile de 

fezabilitate în cauză, că nu exista temei pentru a se reŃine că toate ofertele au fost neconforme sau 

inacceptabile, care să justifice anularea procedurii însăşi, apreciind că se impunea doar măsuri de 

remediere, solicitându-se admiterea plângerii, în sensul obligării autorităŃii contractante să reia 

procedura de la etapa de evaluare a ofertelor, constatându-se că oferta sa este conformă şi 

menŃinându-se celelalte dispoziŃii ale deciziei care nu sunt contrare acestei soluŃii. 

La data e 03.09.2010, S.C. „T.” S.A. – Sucursala Iaşi, în calitate de lider al asocierii cu 

acelaşi nume, a depus la registratura instanŃei o notă de intervenŃie, prin care se solicita anularea 

Deciziei Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor, judecarea pe fond a cauzei, 

respingerea contestaŃiilor şi menŃinerea deciziei autorităŃii contractante de a atribui contractul de 

achiziŃie publică, cerere pe care curtea de apel a decis să nu o ia în consideraŃie, întrucât respectiva 

notă nu poate fi asimilată nici căii de atac reglementate de art. 281 din O.U.G. nr. 34/2006 şi nici 

unei cereri de intervenŃie, în sensul dat acest instituŃii de art. 49 şi următoarele din Codul de 

procedură civilă. 

Autoritatea contractantă, prin întâmpinare, a solicitat respingerea plângerii, pe motiv că 

acesta ar fi nelegal şi nelegitim, apreciind totodată că, dacă s-ar fi constatat nereguli, ar fi trebuit 

sesizată Autoritatea NaŃională pentru Reglementarea AchiziŃiilor Publice şi nu să se dispună 

anularea întregii proceduri, şi că C.N.S.C. şi-a depăşit atribuŃiile. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor plângerii şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, curtea a constatat că măsura extremă a anulării raportului procedurii 

şi a actelor subsecvente, precum şi cea a obligării autorităŃii contractante de anulării a procedurii, 

sunt întemeiate pe dispoziŃiilor art. 209 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, normă care le impune 

în mod imperativ în situaŃia în care au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme. 

Curtea de apel a constatat de asemenea că, în cauza de faŃă, aprecierea caracterului 

acceptabil sau conform al unei oferte se poate realiza numai în măsura în care şi documentaŃia 

întocmită de autoritatea contractantă, pe baza căreia s-au elaborat acele oferte, era ea însăşi 

conformă principiilor şi regulilor ce guvernează materia achiziŃiilor publice. 

Cum, printr-o hotărâre irevocabilă a CurŃii de Apel Iaşi, s-a stabilit că valorile aferente 

loturilor 1 şi 3 nu pot fi încadrate nici măcar la categoria de preŃ neobişnuit de scăzut, fiind practic 

inexistente, raportat la ceea ce a estimat autoritatea contractată, şi că luarea lor în considerare şi 

aplicarea eronată a punctajelor conduce distorsionarea rezultatului procedurii, în mod justificat 

Consiliul a apreciat că toate ofertele depuse trebuiau respinse ca neconforme, deoarece preŃurile 

ofertate pentru proiectare nu sunt rezultatul liberei concurenŃe, iar justificările ulterioare sunt 

irelevante în condiŃiile acestor preŃuri simbolice.  

Chiar dacă autoritatea contractantă este cea care, prin modul în care a întocmit 

documentaŃia de atribuire, a determinat în mod esenŃial distorsionarea cadrului de desfăşurare a 



procedurii de atribuire, curtea a considerat că şi ofertanŃii se fac, în egală măsură, răspunzători de 

perpetuarea manierei de lucru a autorităŃii contractante, care a impus, prin fişa de date a achiziŃiei, 

valori care, în mod justificat, au fost încadrate în categoria preŃurilor simbolice, în condiŃiile în 

care toŃi participanŃii la respectiva procedură de achiziŃie trebuiau să cunoască faptul că valoarea 

contractului nu putea fi stabilită decât pe baza unui studiu de piaŃă, de un specialist, şi nu prin 

introducerea unor limite arbitrare ce dau valori ridicole, dacă se are în vedere că la lotul 2, unde 

valoarea estimată a lucrării este de 11.274.745 lei, fără TVA, serviciile de proiectare nu trebuiau 

să depăşească suma de 587.119 lei, respectiv 1,7% din valoarea lucrării. 

Întrucât procedura de atribuire prezenta deficienŃe majore şi de neînlăturat, încă din faza de 

iniŃiere a acesteia, şi cum, prin modul de stabilire a valorii serviciilor de proiectare, se 

distorsionează în mod substanŃial nu doar procedura în sine, dar se înlătură practic orice alŃi 

potenŃiali ofertanŃi, prin coborârea valorii serviciilor de proiectare la nivele simbolice, 

nesustenabile din punct de vedere economic şi financiar, curtea a apreciat că nici una din ofertele 

prezentate nu mai pot fi luate în considerare, întrucât, intenŃionat sau nu, toŃi ofertanŃii au fost 

obligaŃi să-şi adapteze ofertele la valori ce nu pot constitui repere credibile, concurenŃiale, serioase 

şi transparente pentru agenŃii economici interesaŃi. 

Ca atare, atâta timp cât, în mod justificat, s-a reŃinut că documentaŃia de atribuire nu 

respectă cerinŃele legale şi că ofertelor adaptate unor astfel de cerinŃe arbitrare nu li se poate 

recunoaşte caracterul acceptabil sau conform, chiar dacă ele au fost generate de conduita 

necorespunzătoare a autorităŃii contractante, care a ignorat atât decizia anterioară emisă de 

C.N.S.C., cât şi decizia nr. 272/CA din 17 mai 2010 a CurŃii de Apel Iaşi, instanŃa a considerat că 

orice alte discuŃii cu privire la ofertele prezentate devin de prisos, singura măsură ce se impunea 

într-un asemenea caz fiind aceea extremă, de anulare a procedurii şi de reluare a acesteia după ce 

documentaŃia de atribuire va fost pusă în acord cu principiile şi dispoziŃiile O.U.G. nr. 34/2006, 

pentru a se asigura astfel un tratament egal, concurenŃial, transparent şi o utilizare eficientă a 

fondurilor nerambursabile asigurate prin programul FEADR. 



V. SecŃia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale 

 

 

1. Prioritatea Anexei 3 la Legea 19/2000 în raport cu Anexa 9 la Ordinul 

340/2001 

În aplicarea prevederilor art. 41 alin. 4, art. 77 şi 167 alin. 1 din Legea 19/2000, 
stagiul complet de cotizare se determină potrivit Anexei 3 la Legea 19/2000, şi 
nu potrivit Anexei 9 la Ordinul 340/2001 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii 19/2000. Niciuna dintre prevederile legale menŃionate, 
incidente în cauză, nu face trimitere la anexa 9 din Ordinul 340/2001, care 
cuprinde vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de 
cotizare în funcŃie de data naşterii, aşa cum, de exemplu, face art.167 alin. 2 din 
Legea 19/2000 în cazul pensiei anticipate şi anticipate parŃiale, trimiŃând la 
vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare în raport cu data 
naşterii. 

InstanŃa de fond a reŃinut în mod greşit că Anexa 9 din Ordinul nr. 340 din 4 mai 
2001 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă de fapt grila 
desfăşurată a Anexei 3 din Legea 19/2000. 

Având în vedere neconcordanŃele între stagiile complete de cotizare necesare 
contestatorului, cuprinse în cele două anexe, raportat dispoziŃiilor legale 
menŃionate, prima instanŃă trebuia să dea prioritate Anexei 3 din Legea 
19/2000, şi nu Anexei 9 din normele de aplicare a legii, care nu pot adăuga la 
lege ori contraveni acesteia. 

 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 609 din 6 iulie 2010  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi, contestatorul A.Gh. a formulat 

contestaŃie împotriva deciziei nr. 284586 din 25.08.2009, emisă de casa judeŃeană de pensii, 

solicitând anularea deciziei şi obligarea intimatei să emită o nouă decizie în conformitate cu 

dispoziŃiile legale. 

În motivarea contestaŃiei, A.Gh. a arătat că, în fapt, s-a pensionat în temeiul deciziei nr. 

284586 din 25.08.2009, fiind stabilite în favoarea lui drepturi de pensie în valoare de 1013 lei. 

A arătat contestatorul că intimata nu a luat în considerare, în momentul emiterii deciziei 

contestate, mai multe sporuri de care a beneficiat pe parcursul a 35 de ani de muncă, cum ar fi spor 

de noapte, spor de drumar şi altele. 

A mai considerat că se impune recalcularea punctajului de pensie, deoarece la calculul 

punctajului mediu anual s-a luat în calcul ca stagiu complet de cotizare 35 de ani din anexa 9, 

Ordinul 340/2001, valabil pentru anul 2015; de asemenea, nu s-a luat ca valoare a punctajului de 

pensie valoarea corespunzătoare anului 2015 (conform logicii aplicate stagiului de cotizare). Ori, 



în conformitate cu Legea 19/2000, art. 41, vârsta de pensionare şi stagiul de cotizare cresc 

progresiv până în 2015, pentru anul 2009 fiind de 32 de ani, corespunzător anexei 3 din lege. 

Coroborarea dintre anexa 3 din lege şi 9 din norme funcŃionează în cazurile de pensionare 

când s-a lucrat în condiŃii normale de muncă. 

 A mai arătat contestatorul ca nu au fost luate în calcul lunile a VII-a şi a VIII-a, având în 

vedere că declaraŃiile nominale se depun la C.J.P. Bucureşti după data de 25 a lunii următoare, 

respectiv luna a VIII-a şi a IX-a. 

Intimata casa judeŃeană de pensii a depus întâmpinare solicitând respingerea contestaŃiei 

pentru următoarele considerente: 

Din verificarea dosarului de pensie nr. 284586 privind drepturile de pensie ale 

contestatorului A.Gh., rezulta că începând cu data de 25.07.2009, i s-au deschis drepturile de 

pensie pentru muncă depusă şi limit ă de vârstă în baza Legii nr. 19/2000, prin Decizia nr. 

284586/25.08.2009 avându-se în vedere stagiul total de cotizare realizat de 43 ani, 7 luni şi 12 

zile, din care 24 ani, 7 luni şi 16 zile în grupa a II-a de muncă, 9 ani, 3 luni şi 26 zile în condiŃii 

normale de muncă şi un stagiu asimilat de 3 ani, 3 luni şi 11 zile, 4 luni şi 19 zile concediu 

medical, inclusiv 6 ani stagiul aferent grupei de muncă. 

Pentru stagiul de cotizare reprezentat de vechimea în muncă realizată în fostul sistem de 

asigurări sociale până la data de 01.04.2001, punctajele anuale s-au calculat în baza art. 164 din 

Legea nr. 19/2000, utilizându-se salariile înscrise în carnetul de muncă şi sporul de vechime, 

precum şi sporurile cu caracter permanent dovedite cu carnetul de muncă sau adeverinŃe. 

Pentru stagiul de cotizare de după 01.04.2001, s-a calculat punctajul anual conform art. 77-

78 din Legea nr. 19/2000, utilizându-se veniturile brute realizate lunare pentru care s-au plătit 

contribuŃii de asigurări sociale, iar la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratului s-a avut în 

vedere şi art. 164 din Legea nr. 19/2000. 

Referitor la sporurile de care a beneficiat, a arătat intimata că au fost avute în vedere toate 

sporurile menŃionate în carnetul de muncă, respectiv în adeverinŃele din dosar, şi anume: sporul de 

vechime; sporul pentru activităŃi drumuri 12% începând cu 19.01.2001 şi până la 12.02.2001 

(după 12.02.2001 s-au luat salariile brute din carnetul de muncă în care se regăseşte şi sporul 

pentru drumuri); sporul pentru condiŃii grele începând cu 01.03.1994. 

Aceste câştiguri trecute în adeverinŃă sunt cu mult mai mari decât cele din carnetul de 

muncă în unele cazuri şi cu mult mai mici în alte cazuri. 

 Referitor la stagiul complet de cotizare – despre care contestatorul a susŃinut că ar fi 32 de 

ani, intimata a susŃinut că, aşa cum se menŃiona şi în decizia de pensie, condiŃiile standard de 

pensionare ale reclamantului care s-a născut la data 25.01.1950, rezultate din analiza Anexei 9 a 

Ordinului 340/2001, sunt: 

- vârsta standard de pensionare 65 ani (25 martie 2015); 



- stagiul complet de cotizare 35 ani (stagiul minim 15 ani). 

A susŃinut intimata că Anexa 9 reprezintă de fapt grila desfăşurată a Anexei 3, conform 

Ordinului nr. 340 din 4 mai 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 

19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare. Referitor la pensia pentru limită de vârstă (SecŃiunea I capitolul IV din 

lege), care prevede la pct.3 vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de 

cotizare pentru femei şi bărbaŃi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în funcŃie de data 

naşterii în anexa nr. 9 la prezentele norme. 

La punctul VI. referitor la calculul pensiilor (SecŃiunea a 6-a capitolul IV din lege) din 

ordinul 340/2001 se prevede: 25. Stagiul complet de cotizare reglementat la art. 77 din Lege este 

cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege sau, după caz, stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 ori în 

anexele nr. 4 şi 5 la lege. 

În cazul persoanelor care au desfăşurat activităŃi în condiŃii speciale de muncă, precum şi 

în cazul persoanelor cu handicap şi al nevăzătorilor, la determinarea punctajului mediu anual se 

utilizează stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 sau, după caz, stagiile din anexele nr. 4 şi 5 la 

lege. 

Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale prevede : (1) Într-un interval de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, persoanele care au desfăşurat activităŃi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaŃiei 

anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de 

pensionare, conform tabelului nr. 4. 

(2) Pentru perioada aprilie 2001 – noiembrie 2014 vârsta standard de pensionare şi stagiul 

complet de cotizare, în înŃelesul art. 49 şi 50, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, la care asiguratul 

ar avea dreptul la pensie pentru limita de vârstă în raport cu data naşterii. 

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data în care stagiile complete de 

cotizare cerute sunt de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaŃi: 

a) persoanele care au desfăşurat activităŃi încadrate prin prezenta lege în condiŃii deosebite 

de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiŃiilor 

prevăzute la art. 42, în raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3; 

b) persoanele care au desfăşurat activităŃi încadrate prin prezenta lege în condiŃii speciale 

de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în condiŃiile prevăzute în 

anexele nr. 4 şi 5. 

(4)Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 

sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în 

anexa nr. 3, în condiŃiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv 

lunii în care se deschide dreptul de pensie. 



(5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulată 

cu celelalte reduceri prevăzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special”. 

Referitor la lunile iulie şi august 2009, despre care reclamantul a susŃinut că nu s-au luat în 

calcul, a arătat intimata că drepturile de pensie s-au deschis la data de 25.07.2009, iar decizia s-a 

emis la data de 25.08.2009, dată până la care unitatea angajatoare nu depusese declaraŃiile 

nominale cu contribuŃiile CAS. 

A arătat că, dacă reclamantul doreşte recalcularea pensiei cu adăugarea acestei perioade, şi 

dacă unitatea angajatoare a depus declaraŃiile nominale, este necesar să formuleze cerere de 

recalculare adresată C.J.P. Iaşi. 

A concluzionat ca drepturile de pensie ale reclamantului au fost corect şi legal stabilite, 

adică s-a luat în calcul toată vechimea realizată în sistemul public, iar la stabilirea cuantumului 

pensiei s-a luat în calcul stagiul realizat în sistemul public şi s-au avut în vedere salariile de care a 

beneficiat în perioada lucrată în sistemul public inclusiv sporurile, conform legii. 

Prin sentinŃa civilă nr. 74107.04.2010, Tribunalul Iaşi a respins contestaŃia formulată de 

contestatorul A.GH. în contradictoriu cu intimata Casa judeŃeană de pensii. 

Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 

Contestatorului A.Gh. i s-au deschis drepturile de pensie pentru muncă depusă şi limit ă de 

vârstă în baza Legii nr. 19/2000 prin Decizia nr. 284586/25.08.2009, reŃinându-se un stagiu total 

de cotizare realizat de 43 ani, 7 luni şi 12 zile, din care 24 ani, 7 luni şi 16 zile în grupa a II-a de 

muncă, 9 ani, 3 luni şi 26 zile în condiŃii normale de muncă şi un stagiu asimilat de 3 ani, 3 luni şi 

11 zile, 4 luni şi 19 zile concediu medical, inclusiv 6 ani stagiul aferent grupei de muncă. 

Pentru stagiul de cotizare realizat până la data de 01.04.2001, punctajele anuale s-au 

calculat în baza art. 164 din Legea nr. 19/2000, utilizându-se salariile înscrise în carnetul de 

muncă şi sporul de vechime, precum şi sporurile cu caracter permanent dovedite cu carnetul de 

muncă sau adeverinŃe, iar pentru stagiul de cotizare de după 01.04.2001 s-a calculat punctajul 

anual conform art. 7-78 din Legea nr. 19/2000, utilizându-se veniturile brute realizate lunare. 

 La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salarii s-au avut în vedere şi sporurile care 

au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaŃiei anterioare şi care sunt înregistrate 

în carnetul de muncă. 

Pentru stagiul de cotizare realizat după 01.04.2001 în actualul sistem de asigurări sociale, 

s-au avut în vedere veniturile brute realizate lunar care au constituit baza de calcul a contribuŃiei 

individuale de asigurări sociale şi care sunt trecute în declaraŃiile privind evidenŃa nominală şi a 

obligaŃiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform art. 23, 28 şi 7-78 din Legea 

nr. 19/2000. 

În Carnetul de muncă al contestatorului, respectiv în adeverinŃele din dosarul de pensie, 

sunt inscripŃionate sporul de vechime de 15% de la data de 01.05.1992, 20% de la data de 



01.03.1993, 25% de la data de 01.06.1993; 28% de la data de 01.02.2006 şi 30% de la data de 

01.02.2007. 

Sporul pentru activităŃi drumuri a fost de 12% începând cu 19.02.2001; acest spor s-a luat 

în calcul începând cu data de 19.01.2001 până la data de 12.02.2001, ulterior s-au avut în vedere 

salariile brute din carnetul de muncă în care se regăseşte şi sporul pentru drumuri. 

Sporul pentru condiŃii grele s-a avut în vedere de la data de 01.03.1994  

Toate sporurile care sunt dovedite în dosarul administrativ de pensionare s-au avut în 

vedere la calculul drepturilor de pensie ale reclamantului. 

CondiŃiile standard de pensionare ale reclamantului, născut la data 25.01.1950, conform 

Anexei 9 a Ordinului 340/2001, sunt vârsta standard de pensionare 65 ani pe care o va împlini la 

25 martie 2015 şi un stagiu complet de cotizare 35 ani ( minim 15 ani). 

Anexa 9 reprezintă de fapt grila desfăşurată a Anexei 3, conform Ordinului nr. 340 din 4 

mai 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Din 

coroborarea condiŃiilor impuse de anexele 3 şi 9, rezultă condiŃiile standard de pensionare ale 

reclamantului. Contestatorul, care împlineşte 65 de ani la 25.01.2015, va ieşi la pensie conform 

ultimei linii - decembrie 2014 – martie 2015. 

 Conform punctului VI, referitor la calculul pensiilor, din SecŃiunea a 6-a- capitolul IV din 

lege - din Ordinul 340/2001, se prevede că stagiul complet de cotizare reglementat la art. 77 din 

Lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege sau, după caz, stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 

47 ori în anexele nr. 4 şi 5 la lege. În cazul persoanelor care au desfăşurat activităŃi în condiŃii 

speciale de muncă, precum şi în cazul persoanelor cu handicap şi al nevăzătorilor, la determinarea 

punctajului mediu anual se utilizează stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 sau, după caz, 

stagiile din anexele nr. 4 şi 5 la lege. 

Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu 

modificările şi completările ulterioare prevede că într-un interval de 10 ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfăşurat activităŃi încadrate în grupa I de muncă, 

conform legislaŃiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor 

standard de pensionare, conform tabelului nr. 4 iar pentru perioada aprilie 2001 – noiembrie 2014 

vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare, în înŃelesul art. 49 şi 50, sunt cele 

prevăzute în anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limita de vârstă în 

raport cu data naşterii. 

 De la data intrării în vigoare a legii şi până la data în care stagiile complete de cotizare 

cerute sunt de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaŃi, persoanele care au desfăşurat 

activităŃi încadrate prin lege în condiŃii deosebite de muncă beneficiază de reducerea vârstelor 

standard de pensionare, cu respectarea condiŃiilor prevăzute la art. 42, în raport cu vârstele 



standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, iar persoanele care au desfăşurat activităŃi 

încadrate în condiŃii speciale de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare 

în condiŃiile prevăzute în anexele nr. 4 şi 5. 

Conform dispoziŃiilor art. 167 din lege, vârstele standard de pensionare din care se face 

reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se 

deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3, în condiŃiile realizării stagiului complet de 

cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie. 

 Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulată cu 

celelalte reduceri prevăzute de lege sau de legile cu caracter special. 

 Referitor la lunile iulie şi august 2009, cu privire la care s-a susŃinut că nu s-au luat în 

calcul, drepturile de pensie s-au deschis la data de 25.07.2009, decizia s-a emis la data de 

25.08.2009, dată până la care, unitatea angajatoare nu depusese declaraŃiile nominale cu 

contribuŃiile CAS. 

A.Gh. putea solicita recalcularea pensiei cu adăugarea acestei perioade de 2 luni şi, în 

cazul în care unitatea angajatoare a depus declaraŃiile nominale, intimata trebuia să procedeze în 

consecinŃă. 

Ca atare, instanŃa de fond a constatat că drepturile de pensie ale contestatorului au fost 

corect stabilite, raportat la înscrisurile aflate la dosarul de pensie, luându-se în calcul vechimea 

realizată în sistemul public, avându-se în vedere salariile de care a beneficiat în perioada lucrată în 

sistemul public, inclusiv sporurile, astfel încât a respins contestaŃia formulată de A.Gh. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs contestatorul, criticând-o pentru nelegalitate 

şi netemeinicie. 

În motivarea recursului, contestatorul a susŃinut, în esenŃă, că în mod greşit instanŃa de 

fond a reŃinut că în cazul său stagiul complet de cotizare este cel de 35 de ani, deoarece, potrivit 

art. 31 ind. 4 din Legea 19/2000, stagiul complet de cotizare de 35 de ani va fi atins într-o perioadă 

de 13 ani, conform eşalonării din Anexa 3 la lege. Ori, în anul 2009, perioada aprilie-iulie, stagiul 

complet de cotizare este de 32 de ani şi 2 luni. 

A mai arătat recurentul că art. art. 78 ind. 2 din Legea 19/2000 prevede două situaŃii 

distincte de stabilire a stagiului complet de cotizare: după data naşterii, situaŃie în care asiguratul 

nu uzează de reducerea vârstei de pensionare în funcŃie de timpul lucrat în grupele de muncă, şi 

după data deschiderii dreptului la pensie, caz în care asiguratul solicită reducerea vârstei de 

pensionare în funcŃie de timpul lucrat în grupele de muncă. 

A susŃinut recurentul că în mod greşit instanŃa a reŃinut că anexa 9 din Ordinul 340/2001 

este grila desfăşurată a anexei 3 din Legea 19/2000, astfel încât a apreciat că stagiul complet de 

cotizare în cazul său este de 35 ani, şi nu de 32 ani şi 2 luni. 

A mai arătat că în hotărâre s-au preluat dispoziŃii legale care nu sunt incidente în cauză, 



cum ar fi art. 43 din Legea 19/2000. 

În drept, a invocat dispoziŃiile art. 304 pct. 8 şi 9 Cod proc.civ. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispoziŃiilor 

legale aplicabile, Curtea de Apel a constatat că recursul contestatorului este fondat. 

Prin cererea depusă la casa judeŃeană de pensii la data de 24.07.2009, A.Gh. a solicitat 

înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, începând cu data de 25.07.2009. 

Prin Decizia nr. 284586/25.08.2009, casa judeŃeană de pensii a admis cererea şi a stabilit 

drepturile de pensie pentru limită de vârstă ale contestatorului începând cu data de 25.07.2009, 

reŃinând că acesta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare de 65 ani cu 5 ani şi 6 

luni datorită condiŃiilor speciale şi deosebite de muncă. Totodată, s-a reŃinut că stagiul complet de 

cotizare prevăzut de Legea 19/2000 este de 35 ani, iar stagiul complet de cotizare realizat de 

contestator este de 43 ani 7 luni şi 12 zile, din care 24 ani 7 luni şi 16 zile în grupa II de muncă, 9 

ani 3 luni şi 25 zile în condiŃii normale, 3 ani 3 luni şi 11 zile stagiu asimilat, 4 luni şi 19 zile 

concediu medical (stagiu asimilat), iar 6 ani stagiul aferent grupei de muncă. 

Recurentul era nemulŃumit de faptul că stagiul complet de cotizare avut în vedere în cazul 

său este cel de 35 ani prevăzut în anexa 9 din Ordinul 340/2001 şi nu cel de 32 ani şi 2 luni 

prevăzut în anexa 3 din Legea 19/2000. 

Recurentul-contestator este născut la data de 25.01.1950. Conform art. 41 din Legea 

19/2000 ,,(1) Pensia pentru limita de vârstă se acordă asiguraŃilor care îndeplinesc, cumulativ, la 

data pensionării, condiŃiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare 

realizat în sistemul public. 

 (2) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru 

bărbaŃi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de 

ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaŃi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3. 

 (3) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaŃi este de 15 ani. 

Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3. 

 (4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru 

bărbaŃi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 

30 de ani pentru bărbaŃi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3”. 

Potrivit art. 167 din Legea 19/2000 ,,(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi şi 

până la data în care stagiile complete de cotizare cerute sunt de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani 

pentru bărbaŃi: 

 a) persoanele care au desfăşurat activităŃi încadrate prin prezenta lege în condiŃii deosebite 



de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiŃiilor 

prevăzute la art. 42, în raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3; 

 b) persoanele care au desfăşurat activităŃi încadrate prin prezenta lege în condiŃii speciale 

de munca beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în condiŃiile prevăzute în 

anexele nr. 4 şi 5. 

 (2) Pentru perioada aprilie 2001-noiembrie 2014 vârsta standard de pensionare şi stagiul 

complet de cotizare, în înŃelesul art. 49 şi 50, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, la care asiguratul 

ar avea dreptul la pensie pentru limita de vârstă în raport cu data naşterii”. 

Recurentului, care a desfăşurat activităŃi în grupa II de muncă timp de 24 ani 7 luni şi 16 

zile, îi sunt aplicabile dispoziŃiile art. 167 alin. 1 lit. a din Legea 19/2000, şi beneficiază de 

reducerea vârstei standard de pensionare, cu respectarea condiŃiilor prevăzute la art. 42, în raport 

cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3. 

Ori, în anexa 3 din Legea 19/2000, pentru perioada aprilie - iulie 2009 (data deschiderii 

drepturilor de pensie în cazul contestatorului fiind 25.07.2009), se prevede că vârsta asiguratului la 

data ieşirii la pensie trebuie să fie de 63 ani şi 7 luni, stagiul complet de cotizare 32 ani şi 2 luni, 

iar stagiul minim de cotizare 12 ani şi 2 luni. 

Şi art. 77 alin. 1 din Legea 19/2000 prevede că ,,Punctajul mediu anual realizat de asigurat 

în perioada de cotizare se determină prin împărŃirea numărului de puncte rezultat din însumarea 

punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător 

stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3”. 

În plus, pct. 25 din Capitolul VI din Ordinul 340/2001, reŃinut de prima instanŃă, prevede 

că ,,Stagiul complet de cotizare reglementat la art. 77 din lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la 

lege sau, după caz, stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 ori în anexele nr. 4 şi 5 la lege. 

În cazul persoanelor care au desfăşurat activităŃi în condiŃii speciale de muncă, precum şi 

în cazul persoanelor cu handicap şi al nevăzătorilor, la determinarea punctajului mediu anual se 

utilizează stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 sau, după caz, stagiile din anexele nr. 4 şi 5 la 

lege”. 

DispoziŃiile referitoare la art. 43, 47 sau stagiile din anexele nr. 4 şi 5 la lege nu sunt 

aplicabile recurentului. 

Ca atare, niciuna dintre prevederile legale menŃionate, incidente în cauză, nu face trimitere 

la anexa 9 din Ordinul 340/2001, care cuprinde vârstele standard de pensionare şi stagiile minime 

şi complete de cotizare în funcŃie de data naşterii, aşa cum, de exemplu, face art.167 alin. 2 din 

Legea 19/2000 în cazul pensiei anticipate şi anticipate parŃiale, trimiŃând la vârsta standard de 

pensionare şi stagiul complet de cotizare în raport cu data naşterii. 

InstanŃa de fond a reŃinut în mod greşit că Anexa 9 din Ordinul nr. 340 din 4 mai 2001 

(actualizat) pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind 



sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, reprezintă de fapt grila desfăşurată a Anexei 3 din Legea 19/2000. 

Având în vedere neconcordanŃele între stagiile complete de cotizare necesare 

contestatorului, cuprinse în cele două anexe, raportat dispoziŃiilor legale menŃionate, prima 

instanŃă trebuia să dea prioritate Anexei 3 din Legea 19/2000, şi nu Anexei 9 din normele de 

aplicare a legii, care nu pot adăuga la lege ori contraveni acesteia. 

În consecinŃă, faŃă de toate considerentele expuse, constatând că instanŃa de fond a aplicat 

greşit dispoziŃiile legale, fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., 

curtea de apel, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., a admis recursul declarat de contestator şi 

a modificat în tot sentinŃa atacată, în sensul admiterii contestaŃiei formulate de contestatorul A.Gh. 

în contradictoriu cu intimata casa judeŃeană de pensii, anulând decizia nr. 284586 din 25.08.2009 

emisă de intimată şi obligând intimata să emită o nouă decizie privind acordarea pensiei pentru 

munca depusă şi limit ă de vârstă, cu luarea în considerare, la stabilirea drepturilor de pensie 

cuvenite contestatorului, a stagiului complet de cotizare de 32 ani şi 2 luni, conform anexei 3 la 

Legea nr.19/2000. 

2. Obligarea unităŃii la încheierea unui contract de muncă cu timp parŃial. 

Lipsa formei scrise  

Potrivit art. 101 alin. 2 din Codul muncii, contractul de muncă cu timp parŃial se 
încheie numai în formă scrisă. Per a contrario, în lipsa formei scrise, prin 
aplicarea dispoziŃiilor art. 16 din Codul muncii, contractul de muncă se încheie 
pe perioadă nedeterminată şi pentru program normal de lucru. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 636 din 13 iulie 2010  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui, reclamanta M.L. a solicitat instanŃei 

obligarea pârâtei S.C. „A.” S.R.L. Bârlad la încheierea retroactivă a contractului individual de 

muncă începând cu data de 19 iulie 2008 până la repunerea în calitatea de angajat, efectuarea 

menŃiunilor în carnetul de muncă cu salariul cuvenit de 700 lei, achitarea tuturor drepturilor şi 

obligaŃiilor ce i se cuveneau începând cu această dată la unităŃile de stat, reîncadrarea pe funcŃia 

deŃinută şi cheltuieli de judecată în cuantum de 1000 lei. 

Motivându-şi în fapt acŃiunea, reclamanta a arătat că, pe data de 19 iulie 2008, a fost 

prezentă la societatea pârâtă pentru a fi angajată ca vânzătoare la un magazin cu produse sanitare 

şi de uz gospodăresc. A susŃinut reclamanta că la acea dată pârâta i-a promis că-i va întocmi carte 

de muncă, chiar semnând un contract individual de muncă în alb. 

A mai arătat reclamanta că, deşi a lucrat efectiv la această societate, fără a avea concediu, 

chiar şi în zilele de sâmbătă şi duminică, câte 12 ore pe zi, nu a fost remunerată cu salariul stabilit 

de 700 lei. 

În urma unei sesizări făcute la I.T.M., a constatat că pârâta i-a înregistrat contractul 



individual de muncă abia pe data de 20.04.2009, deşi avea mai bine de 11 luni lucrate în cadrul 

acestei societăŃi, iar S.C. „A.” S.R.L. Bârlad nu-i achitase obligaŃiile bugetare care îi reveneau. 

A mai arătat reclamanta că, prin adresa nr. 5065/08.06.2009, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă i-a comunicat faptul că angajatorul recunoaşte că a lucrat la această firmă fără încheierea 

unui contract individual de muncă doar în perioada 15.10.2008 - 20.04.2009 (dată la care a fost 

concediată), că unitatea a fost sancŃionată cu amendă contravenŃională şi că s-a stabilit măsura 

încheierii retroactive a contractului individual de muncă şi întocmirea de state de salarii pentru 

perioada efectiv lucrată. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a solicitat respingerea acŃiunii ca fiind rămasă fără 

obiect, întrucât în urma controlului efectuat de I.T.M. societatea şi-a îndeplinit retroactiv toate 

obligaŃiile ce-i reveneau în calitate de angajator, începând cu data de 15.10.2008. A solicitat 

cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul litigiu. 

Pârâta a arătat că reclamanta a venit la societate pentru angajare în luna octombrie 2008. În 

fapt, programul acesteia de lucru era de 4 ore pe zi, dar de fapt munca prestată de aceasta se 

rezuma doar la două ore. Întrucât aceasta şi-a expus intenŃia de a pleca în străinătate, dar nu a mai 

plecat, s-a încheiat contractul individual de muncă în luna aprilie 2009, cu program normal de 8 

ore zilnic, reclamanta fiind atenŃionată în acest sens de către patroana societăŃii. 

Pârâta a precizat că M.L. a plecat de la societate ca urmare a dispariŃiei unei sume de bani 

provenită din vânzări, fiind sesizată şi poliŃia în acest sens şi a revenit în luna mai 2009, întrucât a 

aflat că este însărcinată, dispunându-se apoi suspendarea contractului individual de muncă. Când a 

încetat cauza de suspendare a contractului individual de muncă, acesta a fost reactivat şi, ca 

urmare a lipsei nemotivate a acesteia de la locul de muncă, s-a dispus desfacerea disciplinară a 

contractului individual de muncă începând cu data de 17.12.2009. 

Prin sentinŃa civilă nr. 607/06.05.2010, Tribunalul Vaslui a admis în parte acŃiunea 

formulată de reclamanta M.L. în contradictoriu cu pârâta SC „A.” SRL Bârlad şi, în consecinŃă, a 

obligat pârâta să încheie retroactiv reclamantei contract individual de muncă, începând cu data de 

15 octombrie 2008 şi până la data de 19 aprilie 2009, cu un salariu de 700 lei lunar, pentru 

perioada 15 octombrie 2008 şi până la data de 19 aprilie 2009, să achite obligaŃiile la bugetul de 

stat aferente salariului şi să efectueze menŃiunile cuvenite în carnetul de muncă; a respins cererea 

reclamantei pentru încadrarea pe funcŃia avută. 

Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 

Reclamanta a arătat că începând cu data de 19 iulie 2008 s-a prezentat la S.C. „A.” S.R.L. 

pentru a fi angajată în calitate de vânzătoare, pârâta promiŃându-i acesteia că-i va încheia imediat 

contract individual de muncă. 

În urma unei sesizări făcute de reclamantă la Inspectoratul Teritorial de Muncă, a aflat că 

de fapt contractul individual de muncă a fost înregistrat abia pe data de 20.04.2009, şi nu aşa cum 



pârâta i-a promis iniŃial. 

Reclamanta a susŃinut că nici drepturile salariale nu îi erau achitate integral, cu toate că 

suma negociată şi stabilită cu administratorul societăŃii a fost de 700 lei pe lună. 

A mai arătat reclamanta că pârâta nu i-a achitat obligaŃiile bugetare ce-i reveneau pentru 

perioada efectiv lucrată, dovadă fiind în acest sens adeverinŃa nr. 2255/ 20.10.2009 emisă de casa 

judeŃeană de pensii Vaslui – direcŃia Economic, Stagii de Cotizare şi Arhive, depusă la fila 23 din 

dosarul cauzei. 

A solicitat reclamanta încheierea retroactivă a contractului individual de muncă începând 

cu data de 19 iulie 2008 până la repunerea în calitate de angajat, obligarea pârâtei la efectuarea 

menŃiunilor în carnetul de muncă cu salariul cuvenit de 700 lei, achitarea tuturor drepturilor şi 

obligaŃiilor către bugetul de stat, reîncadrarea pe funcŃia deŃinută şi cheltuieli de judecată 

ocazionate de prezentul litigiu. 

Din depoziŃiile martorilor audiaŃi în cauză, instanŃa a reŃinut că reclamanta a fost angajată 

la societatea pârâtă ca manipulant mărfuri din luna octombrie 2008 până în primăvara anului 2009, 

având un salariu de 700 lei pe lună. 

Şi din răspunsul comunicat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui reclamantei 

(adresa nr. 5065/08.06.2009 depusă la dosar) rezultă că M.L. a fost angajată la societatea pârâtă în 

perioada 15.10.2008 -20.04.2009. 

Pentru faptul că angajatorul nu i-a încheiat reclamantei contractul individual de muncă 

începând cu data de 15.10.2008, acesta a fost sancŃionat cu amendă contravenŃională. 

S.C. „A.” S.R.L. nu a depus la dosarul cauzei o dovadă că i-ar fi încheiat reclamantei 

retroactiv contractul individual de muncă începând cu această dată (respectiv 15.10.2008), drept 

pentru care, instanŃa, în baza prevederilor art. 16 alin. 1 Codul muncii, a dispus obligarea pârâtei la 

încheierea retroactivă a contractului individual de muncă începând cu data de 15.10.2008 până la 

data de 19.04.2009 (întrucât la dosarul cauzei există o copie de pe un contract individual de muncă 

încheiat între părŃi şi înregistrat sub nr. 5/20.04.2009). 

De asemenea, pârâta nu făcut dovada (potrivit dispoziŃiilor art. 287 conform cărora sarcina 

probei în litigiile de muncă revine angajatorului şi prevederilor art.163 Codul muncii) plăŃii către 

reclamantă a sumei de 700 lei stabilită ca şi drept salarial. La dosarul cauzei pârâta nu a depus nici 

un stat de plată sau alt document justificativ care să demonstreze că angajatorul şi-a respectat 

obligaŃia de a plăti salariatei drepturile salariale convenite.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 40 alin. 2 litera f Codul muncii angajatorul are ca obligaŃie plata 

tuturor contribuŃiilor şi impozitelor aflate în sarcina sa şi să vireze contribuŃiile şi impozitele 

datorate de salariaŃi, în condiŃiile legii. 

Or în speŃă, S.C. „A.” S.R.L nu făcut dovada că achitat obligaŃiile bugetare în ceea ce o 

priveşte pe salariata M.L. potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare. 



Conform prevederilor din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, instanŃa a 

obligat pârâta să facă toate menŃiunile în carnetul de muncă al reclamantei. 

InstanŃa a respins capătul de cerere solicitat de reclamantă privind încadrarea pe funcŃia 

deŃinută, întrucât prin prezenta acŃiune reclamanta nu contestă decizia nr. 31/17.12.2009 de 

desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Numai în măsura în care instanŃa 

constata legalitatea/ilegalitatea acestei decizii se putea pune problema analizării reîncadrării 

reclamantei pe funcŃia avută. 

FaŃă de cele reŃinute, instanŃa a admis în parte acŃiunea formulată, a obligat pârâta să 

încheie retroactiv reclamantei contractul individual de muncă începând cu data de 15.10.2008 şi 

până la data de 19.04.2009 cu un salariu de 700 lei lunar pentru perioada 15.10.2008 şi până la 

data de 19.04.2009, să achite obligaŃiile la bugetul de stat aferente salariului şi să efectueze 

menŃiunile cuvenite în carnetul de muncă. 

InstanŃa a obligat pârâta să achite reclamantei suma de 1000 (conform celor două chitanŃe 

din dosarul cauzei ) lei cu titlu de cheltuieli de judecată, potrivit dispoziŃiilor art. 274 Cod 

procedură civilă. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs pârâta S.C. „A.” S.R.L. Bârlad , criticând-o 

pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea recursului s-a susŃinut că prima instanŃă nu s-a pronunŃat asupra obiectului 

cauzei, aşa cum acesta a fost dimensionat prin solicitările reclamantei şi apărările pârâtei. 

Astfel, instanŃa a reŃinut greşit depoziŃiile martorilor, doar prin prisma susŃinerilor 

reclamantei, deşi aceştia, chiar dacă se referă la cuantumul salariului de 700 lei/lună, acesta este 

corespunzător programului de lucru de 8 ore/zi, nu şi în cazul reclamantei, care avea un program 

de lucru redus. 

În plus, din adeverinŃa nr. 2255/20.10.2009 eliberată de CJPAS Vaslui rezultă că societatea 

şi-a îndeplinit toate obligaŃiile faŃă de bugetul asigurărilor sociale de stat şi faŃă de bugetul de stat, 

astfel încât se impunea respingerea capătului de cerere vizând obligarea sa la suportarea 

contribuŃiilor pentru perioada oct. 2008 - aprilie 2009. 

A mai susŃinut recurenta că instanŃa a pronunŃat o hotărâre cu încălcarea competenŃei altei 

instanŃe, deoarece nu era abilitată material să se pronunŃe asupra capătului de cerere privind 

rectificarea carnetului de muncă, având în vedere dispoziŃiile art. 7 şi 8 din Decretul 92/1976. 

În fine, a mai arătat recurenta, în mod greşit a fost obligată să plătească cheltuielile de 

judecată în întregime, având în vedere că acŃiunea reclamantei a fost admisă doar în parte. 

În drept, motivele de recurs se încadrează în disp. art. 304 pct. 3, 6 şi 304 ind.1 Cod 

proc.civ. 

În recurs a fost depusă adeverinŃa nr. 2255/20.10.2009 eliberată de CJPAS Vaslui. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispoziŃiilor 



legale aplicabile, Curtea de Apel a constatat că recursul este fondat, dar în limitele şi pentru 

considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

În mod corect a reŃinut instanŃa de fond că din depoziŃiile martorilor audiaŃi în cauză a 

rezultat că reclamanta a fost angajată la societatea pârâtă ca manipulant mărfuri din luna 

octombrie 2008 până în primăvara anului 2009, având un salariu de 700 lei pe lună.  

Martora G.I. a susŃinut că programul de lucru al reclamantei era de luni până vineri între 

orele 07-16. Ulterior, martora a revenit şi a arătat că programul de lucru al reclamantei era de 2 

ore/zi, aşa cum a văzut în contractul de muncă pe care i l-a arătat reclamanta. Însă, această din 

urmă împrejurare nu este credibilă şi nu poate fi reŃinută, având în vedere că reclamanta nu avea 

un contract de muncă încheiat în formă scrisă.  

Martorul B.A. a susŃinut că a aflat din discuŃiile reclamantei cu colegele de serviciu faptul 

că aceasta avea un salariu de 700 lei/lună. Martorul a mai declarat că a văzut-o pe reclamantă 

semnând contractul de muncă în luna octombrie 2008, iar programul de lucru era de 4 ore, de luni 

până vineri. Nici această din urmă afirmaŃie nu poate fi reŃinută, având în vedere faptul că 

reclamanta nu a avut un contract de muncă încheiat în formă scrisă până la data de 20.04.2009, 

când societatea i-a întocmit contract de muncă – urmare a controlului ITM – pentru un program de 

8 ore. 

În consecinŃă, având în vedere că însăşi pârâta-recurentă a întocmit contract de muncă 

pentru un program de 8 ore de la data de 20.04.2009, este neverosimilă apărarea conform căreia 

înaintea acestei date ar fi avut contract de muncă (neîncheiat în formă scrisă) pentru un program 

de 4 ore.  

Mai mult, potrivit art. 101 alin. 2 din Codul muncii, contractul de muncă cu timp parŃial se 

încheie numai în formă scrisă. Per a contrario, în lipsa formei scrise, prin aplicarea dispoziŃiilor 

art. 16 din Codul muncii, contractul de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată şi pentru 

program normal de lucru. 

Ca atare, în mod corect a obligat pârâta să încheie retroactiv reclamantei contractul 

individual de muncă începând cu data de 15.10.2008 şi până la data de 19.04.2009 cu un salariu de 

700 lei lunar pentru perioada 15.10.2008 şi până la data de 19.04.2009, precum şi să achite 

obligaŃiile la bugetul de stat aferente salariului, deoarece, din adeverinŃa nr. 2255/20.10.2009 

eliberată de CJPAS Vaslui rezultă că s-au plătit contribuŃiile de asigurări sociale pentru M.L. pe 

perioada octombrie 2008 –aprilie 2009, dar pentru un program de 4 ore. 

În schimb, în mod greşit instanŃa de fond a obligat pârâta să efectueze menŃiunile cuvenite 

în carnetul de muncă, fără a observa că, potrivit art. 296 din Codul muncii, modificat prin OUG 

148/2008, cu referire la art. 8 din Decretul nr. 92/1976, competenŃa de soluŃionare a acestui capăt 

de cerere revenea judecătoriei de la sediul pârâtei, în speŃă, Judecătoriei Bârlad. 

Motivul de recurs privind acordarea în întregime a cheltuielilor de judecată nu este fondat, 



deoarece, fiind vorba despre onorariul de avocat, acesta nu poate fi redus decât în ipoteza 

prevăzută de art. 274 alin. 3 Cod proc.civ., iar în speŃă nu se conturează asemenea ipoteză, 

respectiv onorariul nu este nejustificat de mare în raport cu munca depusă de avocat în cauza de 

faŃă. 

FaŃă de toate considerentele expuse, constatând că este incident motivul prevăzut de art. 

304 pct. 3 Cod proc.civ., în baza art. 312 alin. 6 Cod proc.civ., curtea de apel a admis recursul 

pârâtei şi a casat în parte sentinŃa atacată, în sensul trimiterii spre competentă soluŃionare 

Judecătoriei Bârlad a capătului de cerere privind efectuarea menŃiunilor cuvenite în carnetul de 

muncă. 

3. Ordinea de preferinŃă a actelor doveditoare ale vechimii în muncă 

stabilită în art. 160 alin. 5 din Legea 19/2000.  

În cazul existenŃei unui carnet de muncă întocmit potrivit dispoziŃiilor legale nu se 
mai impune cerinŃa prezentării unor alte acte doveditoare care să îndeplinească 
condiŃiile prevăzute în Ordinul 340/2001. Lipsa declaraŃiilor privind evidenŃa 
nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată către bugetul asigurărilor 
sociale de stat după data de 01.04.2001 nu poate atrage nerecunoaşterea 
perioadei ca stagiu de cotizare, conform art. 37 alin.1 din Legea 19/2000. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 160 alin. 5 din Legea 19/2000 ,,Dovada vechimii în muncă, 
a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată 
până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de muncă, 
carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, pe baza cărora 
se poate stabili că s-a achitat contribuŃia de asigurări sociale”. 

Textul art. 160 nu cuprinde doar dispoziŃiile tranzitorii referitoare la recunoaşterea 
vechimii în muncă realizate anterior datei de 01.04.2001 ca stagiu de cotizare, 
ci alin. 5 stabileşte şi ordinea de preferinŃă a actelor doveditoare ale vechimii în 
muncă. Astfel, dacă se face dovada cu carnetul de muncă, nu se mai impune a se 
aduce şi alte acte doveditoare care trebuie să îndeplinească condiŃiile prevăzute 
în Ordinul 340/2001. 

În ceea ce priveşte stagiile de cotizare ulterioare datei de 01.04.2001, potrivit art. 6 
din Legea 19/2000, angajatorii sunt obligaŃi să depună lunar declaraŃii privind 
evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată către bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 

Însă, potrivit art. 37 alin.1 din Legea 19/2000 ,, În sistemul public stagiul de cotizare 
se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuŃia la 
bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, 
s-a datorat şi plătit de asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. 
(2)”. 

Rezultă că legiuitorul a făcut distincŃie între aceste categorii de asiguraŃi, în cazul 
celor care au prestat activităŃi în baza unui contract de muncă recunoaşterea 
stagiului de cotizare nefiind legată şi de plata contribuŃiilor de asigurări sociale. 
Nu poate fi reŃinută de instanŃă modificarea textului legii prin Ordinul 340/2001, 
având în vedere caracterul acestuia de act normativ inferior, prin care se 
aprobă normele de aplicare a Legii 19/2000. SusŃinerile referitoare la 
determinarea punctajului mediu sunt irelevante în situaŃia de faŃă, în care s-a 
solicitat doar recunoaşterea stagiului de cotizare.  

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 750 din 24 septembrie 2010  



Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi reclamanta C.M. a chemat în judecată pe pârâta 

casa judeŃeană de pensii, solicitând obligarea acesteia la recalcularea drepturilor de pensie stabilite 

prin decizia nr.280175 din 19.03.2009 în raport cu vechimea totală în muncă şi plata asigurărilor 

achitate. 

În motivarea acŃiunii, reclamanta a susŃinut că este pensionară din luna martie 2009, iar la 

stabilirea drepturilor de pensie nu i s-a luat în considerare o perioadă de 8 ani şi 3 luni. Motivul 

invocat de casa judeŃeană de pensii la eliminarea acestei perioade a fost că nu a respectat 

dispoziŃiile ITM Iaşi şi că nu s-au plătit asigurările. Perioadele care nu au fost incluse ca vechime 

în muncă sunt: 16.07.1992-03.01.1994, 01.09.2001-01.01.2002, 01.06.2002-01.01.2003, 

01.07.2003-01.01.2005, 01.02.2005-01.01.2008. 

A mai susŃinut reclamanta că vechimea totală în muncă trebuia să fie de 35 ani şi 4 luni, iar 

calculul la pensie a fost făcut pentru 27 ani şi 1 lună. 

Pârâta casa judeŃeană de pensii a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 

acŃiunii. În motivarea poziŃiei sale procesuale, pârâta a susŃinut că nu s-a luat în calcul 

perioada16.07.1992-03.01.1994, deoarece în carnetul de muncă nu există viza ITM. De asemenea, 

nu s-au luat în calcul perioadele 16.07.1992-03.01.1994, deoarece unităŃile angajatoare nu au 

depus declaraŃiile nominale. Pârâta a invocat şi excepŃia tardivităŃii introducerii acŃiunii. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1038/12.05.2010, Tribunalul Iaşi a respins excepŃia tardivităŃii 

introducerii cererii, excepŃie invocată de pârâtă, a admis acŃiunea formulată de reclamanta C.M. în 

contradictoriu cu pârâta casa judeŃeană de pensii şi, în consecinŃă, a obligat pârâta să emită o nouă 

decizie în care la calcularea drepturilor de pensie să se aibă în vedere şi perioadele: 16.07.1992 - 

03.01.1994, 01.09.2001 - 01.01.2002, 1.06.2002 - 01.01.2003, 01.07.2003 - 01.01.2005 şi 

01.02.2005 - 01.01.2008. 

Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 

Examinând cu prioritate excepŃia invocată, tribunalul a constatat că este neîntemeiată, 

motivat de faptul că reclamanta nu a formulat o contestaŃie împotriva deciziei de pensionare, astfel 

încât nu este incident termenul de 30 zile invocat de pârâtă în susŃinerea excepŃiei. 

Pe fondul cauzei, instanŃa a reŃinut că, prin decizia nr. 280175 din 19.03.2009 emisă de 

pârâta casa judeŃeană de pensii, reclamanta C.M. a fost înscrisă la pensie pentru munca depusă şi 

limită de vârstă, drepturile de pensie fiind stabilite începând cu data de 01.03.2009.  

Prin cererea nr. 105624 din 06.11.2009, reclamanta a solicitat recalcularea drepturilor de 

pensie cu luarea în considerare a perioadelor indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată. 

Prin adresa nr. 3477 din 12.01.2010, pârâta i-a comunicat reclamantei că nu există temei legal de 

valorificare a perioadelor respective, întrucât nu au fost depuse declaraŃiile nominale de SC 

„M.P.” SRL. 

DeclaraŃia nominală la care face referire pârâta reprezintă titlu de creanŃa şi devine titlu 



executoriu la data la care contribuŃia de asigurări sociale este scadentă.  

Potrivit legii, DeclaraŃia nominala se depune lunar de către unitatea angajatoare, la data 

stabilită de casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are sediul angajatorul, dar nu mai târziu de 

data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuŃia de asigurări sociale.  

 DeclaraŃia nominală se depune la casa teritorială de pensii pe a cărei rază se află sediul 

angajatorului persoană juridică sau domiciliul angajatorului persoană fizică, pe suport de hârtie.  

 Angajatorii care au un număr mediu lunar de asiguraŃi mai mare de 20 depun în mod obligatoriu 

DeclaraŃia nominală şi pe suport magnetic.  

Nedepunerea la termenele stabilite a declaraŃiilor nominale se sancŃionează cu amendă de 

la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei, conform art. 148 si art. 149, lit. b din Legea nr. 19/2000.  

 Prin urmare, obligaŃia de a depune declaraŃia nominală de care face vorbire pârâta incumbă 

angajatorului, şi nu angajatului persoană fizică. Pe cale de consecinŃă, nu poate fi sancŃionată 

persoana fizică prin neluarea în considerare a perioadei de timp lucrată la angajator pentru că cel 

din urmă nu şi-a îndeplinit o obligaŃie legală conferită de lege în sarcina acestuia în mod expres şi 

mai ales atunci când, persoana fizică - fiind de bună-credinŃă - face dovada cu alte mijloace de 

probă faptul că au fost virate contribuŃiile la bugetul asigurărilor sociale.  

Analizând perioadele respective, instanŃa a constatat următoarele: 

1. Perioada 16.07.1992-03.01.1994 este trecută în carnetul de muncă, poz.30-34, este 

ştampilată de societatea angajatoare, prin urmare trebuia avută în vedere la calcularea stagiului de 

cotizare. 

2. Perioada 01.09.2001-29.05.2002 - reclamanta a fost şomeră, iar potrivit art. 38 alin.1 lit. 

a din Legea nr.19/2000 această perioadă se asimilează stagiului de cotizare şi trebuia avută în 

vedere de pârâtă. 

3. Perioadele 30.05.2002-01.01.2003, 01.07.2003-01.01.2005, 01.02.2005-01.01.2008 sunt 

evidenŃiate în carnetul de muncă, sunt ştampilate de unitatea angajatoare, poartă viza ITM-ului şi 

prin urmare trebuiau luate în considerare de pârâtă la calcularea stagiului de cotizare. 

În consecinŃă, instanŃa a reŃinut că cererea de recalculare a pensiei cu luarea în considerare 

a perioadelor de timp menŃionate de reclamantă în cuprinsul cererii de chemare în judecată este 

întemeiată. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs pârâta Casa judeŃeană de pensii, criticând-o 

pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

A susŃinut recurenta că, referitor la perioada 16.07.1992-03.01.1994, instanŃa de fond nu a 

avut în vedere dispoziŃiile art. 160 alin.5 din Legea 19/2000, potrivit cărora dovada vechimii în 

muncă se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte prevăzute de lege, pe baza cărora se poate 

stabili că s-a achitat contribuŃia de asigurări sociale. 

Cum carnetul de muncă nu constituie o dovadă a plăŃii CAS şi cum perioada respectivă de 



activitate nu este vizată de ITM, aşa cum era necesar pentru societăŃile cu capital privat anterior 

datei de 01.04.2001, iar în adeverinŃă nu se precizează clar dacă pentru acele sume s-a plătit CAS, 

această perioadă nu constituie stagiu de cotizare în înŃelesul legislaŃiei de asigurări sociale. În acest 

sens, recurenta invocă dispoziŃiile art. 37 din Legea 19/2000 şi ale Ordinului MMSS 340/2001, 

potrivit cărora stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a plătit 

contribuŃia la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Referitor la stagiile de cotizare ulterioare datei de 01.04.2001, a susŃinut recurenta că 

instanŃa de fond trebuia să constate că, potrivit legii, dovada faptului ca s-a reŃinut contribuŃia 

individuală de asigurări sociale, trebuia făcută cu declaraŃiile nominale depuse de unitatea 

angajatoare şi adeverinŃa cuprinzând datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a 

punctajului mediu. 

A mai arătat recurenta că în mod greşit a reŃinut prima instanŃă că în cauza ar fi vorba doar 

despre stagiul de cotizare, şi nu despre veniturile obŃinute pe parcursul acestui stagiu, pentru care 

s-a datorat contribuŃia de asigurări sociale, care se pot extrage doar din declaraŃiile nominale pe 

care unitatea este obligată să le depună lunar.  

A susŃinut recurenta că nu casa de pensii este cea îndreptăŃită să oblige unitatea să depună 

declaraŃiile, ci fostul angajat, care nu poate să-şi valorifice stagiul de cotizare. 

Ori, în cazul de faŃă, SC „M.P.” SRL nu a depus declaraŃiile nominale pentru perioadele în 

discuŃie, astfel că nu există temei legal pentru valorificarea lor ca stagiu de cotizare. 

În drept, au fost invocate disp. art. 304 pct. 9 si 304 ind.1 Cod proc.civ. 

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului şi susŃinând că a depus 

ulterior la casa de pensii dovada achitării de către societate a contribuŃiilor sociale, dar intimata tot 

nu i-a luat în considerare perioadele cuprinse în carnetul de muncă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispoziŃiilor 

legale aplicabile, Curtea de Apel a constatat că recursul pârâtei este nefondat. 

Astfel, potrivit dispoziŃiilor art. 160 alin. 5 din Legea 19/2000 ,,Dovada vechimii în 

muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau 

cu alte acte prevăzute de lege, pe baza cărora se poate stabili că s-a achitat contribuŃia de asigurări 

sociale”. 

Textul art. 160 nu cuprinde doar dispoziŃiile tranzitorii referitoare la recunoaşterea 

vechimii în muncă realizate anterior datei de 01.04.2001 ca stagiu de cotizare, ci alin. 5 stabileşte 

şi ordinea de preferinŃă a actelor doveditoare ale vechimii în muncă. Astfel, dacă se face dovada 

cu carnetul de muncă, nu se mai impune a se aduce şi alte acte doveditoare care trebuie să 

îndeplinească condiŃiile prevăzute în Ordinul 340/2001. 

În speŃă, reclamanta a făcut dovada vechimii în muncă în perioada 16.07.1992-03.01.1994 



cu carnetul de muncă (poz. 30-34), astfel încât nu era necesar să depună şi alte acte din care să 

rezulte că au fost achitate contribuŃiile sociale, aşa cum A susŃinut recurenta. Aceasta cu atât mai 

mult cu cât, potrivit art. 5 alin.2 din Decretul 389/1972 (în vigoare în perioada de referinŃă) 

,,nedepunerea contribuŃiei pentru asigurările sociale de stat nu afectează plata drepturilor de 

asigurări sociale cuvenite celor asiguraŃi”. 

Nu poate fi reŃinut nici motivul nevizării carnetului de muncă de către ITM, având în 

vedere că această instituŃie a fost înfiinŃată prin Legea 108/1999, iar perioada în discuŃie este 

anterioară (16.07.1992-03.01.1994). MenŃiunile din carnetul de muncă la poz. 30-34 sunt vizate de 

inspectorul de personal şi de administratorul S.C. APCO S.R.L. Iaşi, în conformitate cu 

prevederile art. 20 alin. 4 din Decretul 92/1976 ,,La încetarea raporturilor de muncă ale 

persoanelor încadrate în muncă se verifică, de către şeful compartimentului care are în sarcina 

evidenta personalului din unitate sau, în unităŃile care nu au un asemenea compartiment, de către 

persoana care îndeplineşte atribuŃii de evidenŃă a personalului, valabilitatea tuturor înregistrărilor 

făcute în carnetul de muncă din perioada cât aceasta s-a aflat în păstrarea unităŃii. Persoana care a 

efectuat verificarea va semna după ultima menŃiune făcuta în carnet, capitolul închizându-se apoi 

prin semnătura conducătorului unităŃii sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea 

unităŃii”. 

Ca atare, curtea a constatat că în mod corect a obligat prima instanŃă casa judeŃeană de 

pensii să emită o nouă decizie în care la calcularea drepturilor de pensie să aibă în vedere şi 

perioada 16.07.1992-03.01.1994. 

În ceea ce priveşte stagiile de cotizare ulterioare datei de 01.04.2001, curtea de apel a 

reŃinut că, într-adevăr, potrivit art. 6 din Legea 19/2000, angajatorii sunt obligaŃi să depună lunar 

declaraŃii privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată către bugetul 

asigurărilor sociale de stat. 

Însă, potrivit art. 37 alin.1 din Legea 19/2000 ,, În sistemul public stagiul de cotizare se 

constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuŃia la bugetul asigurărilor 

sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de asiguraŃii 

prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2)”. 

Rezultă că legiuitorul a făcut distincŃie între aceste categorii de asiguraŃi, în cazul celor 

care au prestat activităŃi în baza unui contract de muncă recunoaşterea stagiului de cotizare nefiind 

legată şi de plata contribuŃiilor de asigurări sociale, aşa cum a susŃinut recurenta. Nu poate fi 

reŃinută de instanŃă modificarea textului legii prin Ordinul 340/2001, având în vedere caracterul 

acestuia de act normativ inferior, prin care se aprobă normele de aplicare a Legii 19/2001. 

Ca atare, curtea de apel a constatat că în mod corect a obligat prima instanŃă casa judeŃeană 

de pensii să emită o nouă decizie în care la calcularea drepturilor de pensie să aibă în vedere şi 

perioadele 30.05.2002-01.01.2003, 01.07.2003-01.01.2005, 01.02.2005-01.01.2008, în care 



reclamanta-intimată a fosta angajată la SC „M.P.” SRL, aşa cum rezultă din carnetul de muncă. 

SusŃinerile referitoare la determinarea punctajului mediu sunt irelevante în situaŃia de faŃă, 

în care s-a solicitat doar recunoaşterea stagiului de cotizare.  

În plus, potrivit art. 36 alin.1 din Legea 19/2000 ,,Colectarea şi evidenŃa contribuŃiilor de 

asigurări sociale se asigură prin casele teritoriale de pensii, pe baza codului personal de asigurări 

sociale”. 

În consecinŃă, raportat tuturor considerentelor expuse, în baza disp. art. 312 alin. 1 Cod 

proc.civ., curtea de apel a respins recursul pârâtei casa judeŃeană de pensii şi a menŃinut sentinŃa 

atacată, ca fiind legală şi temeinică. 

4. Concediere. Salariat care îndeplineşte condiŃiile de pensie pentru limită 

de vârstă 

Concedierea salariatului care îndeplineşte condiŃiile de pensie pentru limită de 
vârstă (nu şi în cazul pensiei anticipate) se dispune de angajator, dacă salariatul 
nu formulează cerere de pensionare, în cazul în care nu mai doreşte continuarea 
derulării raporturilor de muncă cu acesta, fără a acorda preaviz. În acest caz 
Codul muncii reglementează un drept de opŃiune al angajatorului, în funcŃie de 
interesele sale, de a continua sau nu raporturile de muncă cu salariatul, o atare 
opŃiune fiind posibilă doar atunci când salariatul îndeplineşte condiŃiile de 
pensionare pentru limită de vârstă (vârsta standard şi stagiu minim de cotizare). 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 632 din 12 iulie 2010  

Prin sentinŃa civilă nr.924 din 23.04.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost admisă în 

parte contestaŃia formulată de contestatorul S.C. în contradictoriu cu intimata universitatea, fiind 

anulată decizia nr. 774/01.10.2008 emisă de intimata universitatea. A respins capătul de cerere 

privind reintegrarea contestatorului în funcŃia deŃinută anterior şi obligarea la plata drepturilor 

salariale corespunzătoare. 

Pentru ase pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin contestaŃia formulată 

contestatorul S.C. a solicitat anularea deciziei nr. 774/01.10.2008 emisă de universitatea pârâtă. 

Ulterior, la 07.01.2009 contestatorul a depus precizări la acŃiune prin care şi-a precizat 

obiectul acŃiunii în sensul că alături de anularea deciziei contestate a mai solicitat reintegrarea sa 

în funcŃia deŃinută anterior, obligarea intimatei la plata tuturor drepturilor salariale restante, 

precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

A motivat contestatorul că angajatorul nu are competenŃa legală de a dispune pensionarea 

unui salariat, astfel că intimata nu putea dispune pensionarea sa, întrucât acesta îndeplinea toate 

condiŃiile legale pentru menŃinerea ca titular în funcŃia didactică 

Că deşi avizul dat de Consiliul FacultăŃii, deşi îi era favorabil, a fost supus unei alte avizări 

din partea Comisiei Senatului, fiind stabilite baremuri discriminatorii, iar soluŃionarea cererii sale 

de prelungire a fost tergiversată, şedinŃa fiind fixată în ultima zi a anului universitar – 30.09.2008 - 



deşi deciziile de prelungire nu pot fi luate în timpul anului universitar.  

A mai susŃinut contestatorul că şi şedinŃa senatului din 29.09.2008 şi votul uninominal 

deschis au avut loc cu încălcarea prevederilor Legii nr.128/1997 (art. 73) şi ale Cartei (art. 54 al.3) 

– printre membrii Senatului s-a aflat şi o persoană ce avea funcŃia de economist. 

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaŃiei, ca neîntemeiată, 

motivând că pe data de 31.05.2008 contestatorul a depus cererea nr. 9068 prin care a solicitat 

prelungirea în activitate pe anul universitar 2008-2009, depunând documentele ce îi atestau 

activitatea şi grila de autoevaluare. La momentul depunerii cererii, contestatorul împlinise vârsta 

de 71 ani. Procedura de soluŃionare a cererii contestatorului a urmat paşii prevăzuŃi de Legea 

128/1997, titlul VII, Carta Universitară (votată de Senatul Universitar din care făcea parte şi 

contestatorul); astfel, menŃinerea în activitate a unei persoane ce întruneşte condiŃiile de 

pensionare reprezintă o facultate a angajatorului.  

Pentru a se evita votul subiectiv al Consiliului UniversităŃii şi al Senatului Universitar s-a 

promovat ideea unei grile în care persoana pensionabilă să îşi prezinte activitatea ştiinŃifică-

didactică (art. 129 Legea 128/1997). Orice neconcordanŃă din grilă se puncta cu zero. Deşi aceasta 

a fost situaŃia contestatorului (s-a autoapreciat la 469,9 puncte, comisia constituită la nivelul 

facultăŃii acordându-i 246,9 puncte, iar comisia centrală, formată la nivelul universităŃii, i-a 

recunoscut, motivat, un punctaj de 180,87, minimul necesar fiind de 193 puncte), nu s-a procedat 

în această manieră, cererea de prelungire fiind supusă votului în senat. Punctajul obŃinut în grilă 

are caracter orientativ, nu eliminatoriu. Grila de autoevaluare s-a votat diferenŃiat (pentru 

persoanele de peste 65 ani fiind necesar un punctaj minim de 108, iar pentru persoanele de peste 

70 de ani, de 193 puncte) motivat de diferenŃele stipulate în acest sens şi de Legea nr.128/1997. În 

urma votului exprimat de Senat s-a emis decizia nr. 773/30.09.2008, prin intermediul căreia i s-a 

adus la cunoştinŃă votul Senatului. Ulterior, conform Codului Muncii, s-a dispus, prin decizia 

774/01.10.2008, pensionarea contestatorului, începând cu 01.10.2008. 

A mai arătat intimata că, deşi este de netăgăduit competenŃa profesională deosebită a 

contestatorului, însă – în cauza de faŃă – nu a existat acordul conducerii universităŃii pentru ca 

acesta să poată desfăşura activitate didactică şi după vârsta de 70 de ani.  

Decizia contestată a avut ca temei prevederile Codului Muncii şi ale Legii speciale 

nr.128/97, procedându-se în mod legal la încetarea contractului individual de muncă, întrucât 

angajatorul nu este obligat să menŃină în funcŃie profesorii universitari cu titlul ştiinŃific de doctor, 

peste vârsta de 70 ani, aceste prevederi nefiind imperative, ci doar permisive 

În drept s-au invocat dispoziŃiile art. 129 Legea nr.128/1997, Codul muncii şi art. 115 Cod 

procedură civilă. 

Intimata a invocat excepŃia de neconstituŃionalitate a art. 129 al.3 din Legea nr.128/1997. 

Prin încheierea din 14.01.2009, instanŃa a admis cererea de sesizare a CurŃii 



ConstituŃionale şi în conformitate cu dispoziŃiile art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992 a dispus 

suspendarea judecăŃii cauzei. 

Prin decizia nr.599/14.04.2009, Curtea ConstituŃională a admis excepŃia de 

neconstituŃionalitate a prevederilor art.129 alin.3 din Legea nr.128/1997. 

Cauza a fost repusă pe rol şi la termenul de judecată din 27.05.2009 instanŃa a încuviinŃat 

pentru ambele părŃi proba cu acte şi interogatoriu, probe ce s-au administrat în prezenta cauză.  

FaŃă de actele şi lucrările dosarului, instanŃa a reŃinut că prin decizia nr. 774/01.10.2008 

intimata universitatea a dispus la pct.1 pensionarea profesorului universitar S.C., începând cu data 

de 01.10.2008, pe motivul împlinirii vârstei standard de pensionare şi a stagiului de cotizare, în 

baza disp.art.61 lit. e din Codul Muncii. 

A reŃinut instanŃa de fond că această măsură dispusă de intimată este nelegală, întrucât 

potrivit legilor aplicabile în materia asigurărilor sociale şi a stabilirii drepturilor de pensie aceasta 

nu avea competenŃa de a dispune o asemenea măsură. Astfel, conform art. 86 Legea nr.19/2000 

„(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa 

teritoriala de pensii in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii.” Prin urmare, intimata în 

calitate de angajator nu putea decât să constate încetarea contractului individual de muncă pentru 

împlinirea vârstei legale de pensionare şi nu să dispună pensionarea, această atribuŃie aparŃinând în 

mod exclusiv Casei teritoriale de Pensii. 

În aceste condiŃii, instanŃa de fond a reŃinut că intimata nu avea competenŃa de a dispune 

pensionarea contestatorului pentru limită de vârstă, motiv pentru care a admis contestaŃia şi a 

anulat decizia nr. 774/01.10.2008 emisă de intimată. 

În ceea ce priveşte cererea de reintegrare a contestatorului în funcŃia deŃinută anterior şi 

obligarea intimatei la plata drepturilor salariale restante, tribunalul a respins-o raportat la soluŃia 

dată în dosarul în care au fost examinate de tribunal şi de curtea de apel aspectele invocate de 

contestator referitoare la menŃinerea în activitate. S-a reŃinut în acest sens că prin cele două 

hotărâri judecătoreşti ambele instanŃe au examinat criticile aduse de contestator privind decizia 

prin care i-a fost respinsă cererea prin care a solicitat prelungirea activităŃii didactice, unele din 

acestea vizând nulitatea absolută a deciziei şi altele care vizau fondul. Având în vedere că 

instanŃele au statuat în mod irevocabil asupra acestor aspecte, în cauză nu au mai fost examinate 

din nou, apreciindu-se că prin reexaminarea acestora s-ar aduce atingere puterii de lucru judecat şi 

principiului stabilităŃii şi securităŃii raporturilor juridice. 

În considerarea celor expuse mai sus, instanŃa a admis în parte contestaŃia formulată în 

contradictoriu cu intimata, în sensul anulării deciziei contestate şi respingerii capătului de cerere 

având ca obiect reintegrarea contestatorului în funcŃia deŃinută anterior şi obligarea intimatei la 

plata drepturilor salariale restante pentru motivele arătate. 

Împotriva acestei sentinŃe ambele părŃi au declarat recurs, criticând-o ca fiind netemeinică 



şi nelegală. 

Prin recursul declarat de contestatorul S.C. a fost criticată soluŃia primei instanŃe sub 

aspectul greşitei respingeri a capătului de cerere vizând reintegrarea în funcŃia deŃinută şi obligarea 

la plata drepturilor salariale corespunzătoare. 

A susŃinut în acest sens recurentul contestator că sentinŃa este nelegală, întrucât hotărârea 

nu cuprinde motivele pe care se sprijină, astfel încât incidente sunt dispoziŃiile art. 304 pct. 7 Cod 

procedură civilă; că în mod greşit prima instanŃă respingând capătul de cerere vizând reintegrarea 

cu motivarea că acesta ar fi fost soluŃionat deja prin hotărârea pronunŃată în dosarul 8787/90/2008, 

a reŃinut că ar exista o autoritate de lucru judecat. 

Recurentul a invocat faptul că în cauză nu exista autoritate de lucru judecat, nefiind 

întrunite condiŃiile art. 163 Cod procedură civilă; că pentru a ne afla în prezenŃa autorităŃii de lucru 

judecat trebuie să existe tripla identitate de părŃi, obiect şi cauză, condiŃii care însă nu sunt 

întrunite în prezentul dosar, atâta timp cât în cauza 8787/99/2008 s-a cerut anularea deciziei 

772/30.09.2008, iar în dosarul 8788/99/2008 s-a cerut anularea deciziei 774/01.10.2008. 

A mai susŃinut recurentul că decizia 773 din 30.09.2008 a reprezentat-o decizia de 

informare asupra votului din senat şi nu a deciziei de concediere cum este decizia 774 din 

01.10.2008, care intră sub incidenŃa codului muncii şi care face admisibilă cererea de reintegrare 

cu obligarea intimatei la plata drepturilor salariale aferente. 

Cu privire la temeinicia sentinŃei recurate, contestatorul recurent a susŃinut că în mod greşit 

prima instanŃă a reŃinut că nu poate fi reintegrat pe funcŃia deŃinută anterior, făcând trimitere la 

sentinŃa pronunŃată în dosarul 8787/99/2008, unde se precizează că reclamantul nu poate fi 

reintegrat în funcŃie, printre altele şi pentru faptul că art. 129 alin. 3 din Legea 128/1997 a fost 

declarat neconstituŃional. 

A mai susŃinut recurentul că acŃiunea sa a fost întemeiată şi pe dispoziŃiile art. 45 din Carta 

U.M.F., articol cere reprezintă aproape o copie fidelă a art. 129 din Legea 128/1997.  

Recurentul a mai arătat că fiind membru al Academiei de ŞtiinŃe Medicale beneficia şi de 

dispoziŃiile art. 10 din Legea 264/2004 care prevăd că membrii titulari ai Academiei de ŞtiinŃe 

sunt menŃinuŃi în funcŃie de conducere peste vârsta de 70 de ani cu acordul instituŃiei la care 

lucrează, prin prelungiri anuale în baza certificatului de sănătate, ceea ce înseamnă că menŃinerea 

sa în activitate trebuia să se facă nu pe baza punctajului obŃinut în cadrul grilei de autoevaluare, ci 

în baza certificatului său de sănătate. 

În acest context, recurentul a susŃinut că, deşi instanŃa a reŃinut că punctajul este doar un 

criteriu, în obŃinerea acordului, în realitate acesta a reprezentat o condiŃie pentru obŃinerea 

acordului, când de fapt singura condiŃie o reprezintă prezentarea unui certificat medical. 

În fine, ultima critică formulată de recurentul-contestator a vizat data la care a fost emisă 

decizia 774/01.10.2008 şi anume faptul că aceasta a fost dată cu încălcarea disp. art. 61 lit. e din 



Codul muncii, în perioada anului şcolar, fapt ce conduce la lipsirea de efecte a deciziei contestate.  

În consecinŃă, recurentul a solicitat admiterea recursului şi modificarea în parte a sentinŃei 

civile 924 din 23.04.2010 a Tribunalului Iaşi, în sensul admiterii cererii sale de reintegrare în 

funcŃia deŃinută anterior şi obligarea intimatei la plata drepturilor salariale de care a fost lipsit. 

Prin recursul universităŃii intimate a fost criticată sentinŃa primei instanŃe sub aspectul 

greşitei admiteri în parte a contestaŃiei, recurenta-intimată menŃionând că în mod greşit şi lipsit de 

temei instanŃa a dispus anularea deciziei de încetare a raporturilor de muncă, că instanŃa de fond 

trebuia să analizeze decizia în virtutea rolului activ, dincolo de cuvintele utilizate şi să constate că 

fiind vorba de art. 61 lit. e din Codul muncii, indicat ca temei de drept în preambulul deciziei, era 

lesne de înŃeles că este vorba de măsura concedierii, cu atât mai mult cu cât în cuprinsul art. 1 al 

deciziei se precizează textul art. 61 lit. e – respectiv pe motivul împlinirii vârstei standard de 

pensionare şi a stagiului de cotizare, în baza art. 61 lit. e din Codul muncii. 

A mai susŃinut recurenta intimată că decizia 774 nu poate fi asimilată unei decizii de 

pensionare aşa cum greşit a reŃinut prima instanŃă, pentru că este emisă de angajator, în baza unui 

temei de drept clar definit, cuprinzând toate elementele unei decizii de concediere, de încetare a 

raporturilor de muncă, definite sub sancŃiunea nulităŃii absolute de art. 62 Codul muncii. 

A mai motivat recurenta intimată că decizia contestată, care deşi cuprinde noŃiunea de 

pensionare nu a dispus pensionarea contestatorului în înŃelesul art. 86 din Legea 19/2000, ci 

încetarea raporturilor de muncă în baza art. 61 lit. e Codul muncii, fapt confirmat şi prin 

menŃiunile înscrise în carnetul de muncă al acestuia. 

A mai susŃinut recurenta intimată că decizia contestată a avut ca temei prevederile Codului 

muncii şi ale legii speciale care tocmai datorită acestui caracter de normă specială precede 

normele generale ale Codului muncii şi ale Legii 19/2000. 

În acest context recurenta-intimată a considerat că a procedat legal la încetarea contractului 

individual de muncă al contestatorului, întrucât potrivit dispoziŃiilor art. 129 alin. 2 şi 3 din Legea 

128/1997 angajatorul nu este obligat să menŃină în funcŃii profesorii universitari cu titlu ştiinŃific 

de director, respectiv membri ai unor academii legal înfiinŃate, peste vârsta de 70 ani, aceste 

prevederi nefiind imperative, ci doar permisive. 

Intimata universitatea a depus în recurs şi o întâmpinare privind recursul contestatorului, 

solicitând respingerea acestuia ca nefondat. 

Aceeaşi recurentă-intimată, după dezbaterea ambelor recursuri şi susŃinerea concluziilor, a 

formulat o cerere de repunere a cauzei pe rol, însoŃită de înscrisuri, cerere ce a fost însă respinsă 

de instanŃă cu consecinŃa neluării în consideraŃie a înscrisurilor astfel depuse, instanŃa de recurs 

urmând a se pronunŃa doar pe baza probatoriilor administrate până la închiderea dezbaterilor. 

Aşa fiind, limitându-se la probatoriul legal administrat, curtea de apel a constatat că 

recursul universităŃii este fondat, în timp ce recursul contestatorului S.C. s-a dovedit a fi 



neîntemeiat. 

Astfel, analizând criticile formulate de intimata-recurentă universitate, curtea de apel a 

constatat că acestea sunt întemeiate, iar hotărârea primei instanŃe a fost dată cu interpretarea 

greşită a actului juridic dedus judecăŃii care atrage incidenŃa dispoziŃiilor art. 304 pct. 8 Cod 

procedură civilă. 

În acest sens, curtea a reŃinut că prin Decizia 774/1.X.2008, intimata-recurentă 

universitatea nu a decis pensionarea contestatorului în înŃelesul şi aplicarea Legii 19/2000 ci, 

printr-o exprimare ce-i drept defectuoasă, a dispus în realitate încetarea raporturilor de muncă ale 

contestatorului S.C. 

Curtea a reŃinut că era edificator faptul că decizia 774 –fiind contestată – era emisă în 

temeiul disp. art. 61 lit. e din Codul muncii, dispoziŃiile legale de mai sus fiind complinite prin 

motivarea în fapt care a fost înserată în conŃinutul deciziei şi care preciza fără nici un dubiu că prin 

respectivul act s-a dispus încetarea raporturilor de muncă cu contestatorul. 

Curtea a constatat astfel că decizia 774 emisă la 1.10.2008 întrunea toate elementele 

obligatorii prevăzute de legiuitor, astfel încât nu există motive de nelegalitate ale acesteia, care să 

conducă la aplicarea sancŃiunii nulităŃii deciziei, sub aspect formal. 

Cât priveşte temeinicia şi legalitatea măsurii dispuse din decizia 774/1.10.2008, curtea a 

constatat că şi în această privinŃă intimata-recurentă universitatea a respectat dispoziŃiile legale în 

vigoare. 

Din acest punct de vedere, curtea a înlăturat criticile recurentului vizând măsura 

reintegrării sale în funcŃia deŃinută anterior, reŃinând că măsura concedierii salariatului care 

îndeplineşte condiŃiile de pensie pentru limită de vârstă se poate dispune de angajator în temeiul 

art. 61 lit. e Codul muncii, chiar dacă salariatul nu formulează cerere de pensionare, în cazul în 

care angajatorul nu mai doreşte continuarea derulării raporturilor de muncă cu acesta. 

În acest caz, Codul muncii reglementează un drept de opŃiune al angajatorului în funcŃie de 

interesele sale, de a continua raporturile sale de muncă sau de a dispune concedierea salariatului. 

În acest sens sunt şi prevederile art. 129 alin. 2 din Legea 128/1997 care menŃionează că 

„la împlinirea vârstei de pensionare, profesorii universitari şi conferenŃiarii universitari cu titlu 

ştiinŃific de director, care dovedesc competenŃă profesională deosebită, pot fi menŃinuŃi ca titulari 

în funcŃia didactică, la cerere, cu acordul facultăŃii şi cu aprobarea anuală a senatului universităŃii 

prin vot nominal până la împlinirea vârstei de 70 de ani”. 

Şi dispoziŃiile art. 10 alin. 2 din Legea 264/2004 invocate de recurentul contestator S.C. 

prevăd că „membrii titulari ai Academiei de ŞtiinŃe Medicale sunt menŃinuŃi în activitate sau în 

funcŃii de conducere până la 70 de ani. Peste această vârstă sunt menŃinuŃi în activitate numai cu 

acordul instituŃiei în care lucrează, prin prelungiri anuale în baza certificatului de sănătate. 

Prin urmare, toate actele normative suscitate prevăd expres faptul că peste vârsta de 70 de 



ani, continuarea raporturilor de muncă poate exista numai cu acordul Senatului UniversităŃii, 

conform art. 129 alin. 2 din Legea 128/1997. 

În consecinŃă, date fiind dispopziŃiile suscitate, curtea a respins criticile recurentului 

contestator privind reintegrarea sa în muncă. 

Curtea a constatat că nefondate se dovedesc a fi şi susŃinerile recurentului contestator 

privind greşita reŃinere de prima instanŃă a autorităŃii de lucru judecat. 

InstanŃa de recurs a constatat că instanŃa de fond a reŃinut că motivarea dată de instanŃele 

judecătoreşti ce au soluŃionat dosarul 8787/99/2008 – are putere de lucru judecat, şi nu că în cauză 

ne-am afla în prezenŃa excepŃiei de autoritate de lucru judecat, cum a susŃinut recurentul, astfel că 

şi această critică a fost respinsă ca nefondată. 

Şi criticile vizând emiterea deciziei de concediere în timpul anului universitar s-au dovedit 

a fi nefondate, în contextul în care decizia a fost emisă la 1.X.2008, în baza Deciziei Senatului 773 

din 30.09.2008, deci anterior începerii anului universitar. 

În consecinŃă, pentru toate cele ce preced, curtea de apel, în temeiul dispoziŃii. art.312 Cod 

procedură civilă, a admis recursul universităŃii şi a modificat în parte sentinŃa civilă 924 din 

23.04.2010 a Tribunalului Iaşi, în sensul respingerii contestaŃiei formulate de contestatorul S.C. 

împotriva deciziei 774 din 1.10.2008 a universităŃii, decizie ce a fost menŃinută ca legală şi 

temeinică. 

Totodată, curtea a respins ca nefondat recursul contestatorului S.C. 

5. Dreptul legal al salariatului .ObligaŃia instanŃei 

Dreptul salariatului de a primi o despăgubire în cazul constatării nulităŃii absolute a 
deciziei de concediere este un drept legal, iar instanŃa trebuie potrivit art.78 
alin.1 C. muncii ca în cazul anulării deciziei emise nelegal să oblige angajatorul 
la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate 
,precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, motivarea din 
considerente trebuind să reflecte cele reŃinute prin dispozitiv. 

 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 686 din 10 septembrie 2010  

Prin sentinŃa civilă nr.611 din 6.05.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost admisă 

excepŃia nulităŃii absolute şi în consecinŃă s-a admis în parte contestaŃia formulată de contestatorul 

A.I.-C., în contradictoriu cu intimata SC „P.G.” SRL.  

 S-a constatat nulitatea absolută a DispoziŃiei nr. 305 din 19 noiembrie 2009 emisă de 

intimata SC „P.G.” SRL, care a fost obligată să plătească contestatorului A.I.-C. despăgubiri egale 

cu drepturile salariale de care acesta ar fi beneficiat, începând cu data de 19 noiembrie 2009 şi 

până la pronunŃarea prezentei hotărâri. 

Au fost respinse cererile contestatorului A.I.-C. pentru despăgubiri de 1.000 lei/lună, 



precum şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că prin contestaŃia formulată de 

contestatorul A.I.-C., a solicitat în contradictoriu cu intimata S.C. „P.G.” S.R.L., obligarea 

intimatei la plata drepturilor salariale începând cu data de 15-10-2009 şi până în prezent, la plata 

sumei de 1.000 lei/luna cu titlu de despăgubiri şi la plata cheltuielilor de judecată. 

 Contestatorul A.I.-C. şi-a completat ulterior contestaŃia solicitând şi anularea dispoziŃiei 

nr. 305/19.11.2009 emisă de intimata S.C. „P.G.” S.R.L., cu obligarea intimatei la plata drepturilor 

salariale începând cu data de 15.10.2009 şi până la soluŃionarea litigiului şi a despăgubirilor de 

1.000 lei/lună. 

În motivarea contestaŃiei, contestatorul A.I.-C. a arătat că dispoziŃia nr. 305/19.11.2009 

este nulă, întrucât nu a fost informat în termen legal despre intenŃia intimatei de a-l concedia, nu a 

primit preaviz, iar decizia nu i-a fost comunicată în termen de 5 zile, ci la data de 21.01.2010. 

În drept, contestatorul A.I.-C. şi-a întemeiat contestaŃia pe dispoziŃiile art. 161 alin. 4 

Codul muncii, art. 67 şi art. 68 din Legea nr. 168/1999. 

Intimata S.C. „P.G.” S.R.L. nu a depus întâmpinare, ci doar documentaŃia care a stat la 

baza emiterii dispoziŃiei nr. 305/19.11.2009. 

La termenul din 29.04.2010, instanŃa a invocat excepŃia nulităŃii absolute a dispoziŃiei nr. 

305/19.11.2009, raportat la dispoziŃiile art. 76 Codul muncii. 

 A reŃinut prima instanŃă că prin contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 

234068/08.09.2009, contestatorul A.I.-C. a fost angajat la intimata S.C. „P.G.” S.R.L., în funcŃia 

de asistent director vânzări, cu un salariu de baza lunar brut de 700 lei lunar, iar la data de 

19.11.2009 s-a dispus, în temeiul art. 61 lit. d Codul muncii, desfacerea contractului individual de 

muncă al acestuia. În motivarea în fapt a dispoziŃiei nr. 305/19.11.2009 s-a reŃinut că desfacerea 

este urmarea referatului nr. 161/19.10.2009 întocmit de directorul de vânzări din Vaslui. 

 Analizând conŃinutul referatului nr. 161/19.10.2009 instanŃa a constatat că directorul 

judeŃean de vânzări al intimatei S.C. „P.G.” S.R.L. a propus desfacerea contractului de muncă al 

contestatorului A.I.-C., conform art. 61 lit. d Codul muncii, ca necorespunzător profesional, 

începând cu data de 19.10.2009. 

A mai reŃinut instanŃa că potrivit art. 61 lit. d Codul muncii, angajatorul poate dispune 

concedierea pentru motive care Ńin de persoana salariatului, în cazul în care salariatul nu 

corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. In acest caz însă, raportat la 

dispoziŃiile art. 63 alin. 2 Codul muncii, concedierea salariatului poate fi dispusă numai după 

evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv 

de muncă aplicabil, încheiat la nivel naŃional, la nivel de ramură de activitate sau de grup de 

unităŃi, precum şi prin regulamentul intern. 

 Contractul colectiv de munca unic la nivel naŃional pe anii 2007 – 2010 prevede la art. 77 



procedura de evaluare prealabilă în cazul necorespunderii profesionale, respectiv existenŃa unei 

comisii de evaluare, necesitatea convocării salariatului cu indicarea modalităŃii de examinare, 

aprecierea necorespunderii profesionale pe baza unei examinări scrise, orală, practică. 

 În cauză, instanŃa a constatat că procedura evaluării prealabile nu fost parcursă, referatul 

nr. 161/19.10.2009 neputând fi asimilat unei astfel de proceduri, astfel încât, având în vedere 

dispoziŃiile art. 76 Codul muncii, instanŃa a admis excepŃia nulităŃii absolute şi a constatat nulitatea 

absolută a dispoziŃiei nr. 305/19.11.2009 emisă de intimata S.C. „P.G.” S.R.L. 

 În ceea ce priveşte drepturile salariale, despăgubirile şi cheltuielile de judecată solicitate 

de contestatorul A.I.-C., instanŃa a reŃinut că din conŃinutul dispoziŃiei nr. 305/19.11.2009 rezulta 

că încetarea contractului individual de muncă al contestatorului A.I.-C. s-a produs la data de 

19.11.2009, astfel încât cererea acestuia cu privire la acordarea drepturilor salariale începând cu 

data de 15.10.2009 este neîntemeiată.  

 În consecinŃă, instanŃa a obligat intimata S.C. „P.G.” S.R.L. să plătească contestatorului 

A.I.-C. despăgubiri egale cu drepturile salariale de care acesta ar fi beneficiat, începând cu data de 

19.11.2009 şi până la pronunŃarea hotărârii. 

 InstanŃa a respins cererea contestatorului A.I.-C. pentru despăgubiri de 1.000 lei/lună, 

având în vedere că nu a făcut dovada existentei unui alt prejudiciu decât cel constând în drepturile 

salariale. 

 În consecinŃă, instanŃa a admis excepŃia nulităŃii absolute a dispoziŃiei nr. 305/19.11.2009, 

a admis în parte contestaŃia şi, constatând nulitatea absolută a dispoziŃiei nr. 305/19.11.2009, a 

obligat intimata S.C. „P.G.” S.R.L. să plătească contestatorului A.I.-C. despăgubiri egale cu 

drepturile salariale de care acesta ar fi beneficiat, începând cu data de 19.11.2009 şi până la 

pronunŃarea prezentei hotărâri. 

 InstanŃa a respins ca nedovedite atât cererea contestatorului A.I.-C. pentru despăgubiri de 

1.000 lei/lună,cât şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată. 

 În ceea ce priveşte concluziile depuse de contestator la data de 28.04.2010, concluzii în 

care s-au formulat cereri privind reintegrarea, plata de daune cominatorii şi moratorii, instanŃa a 

constatat că acestea nu au fost formulate în conformitate cu dispoziŃiile art. 132 alin. 1 Cod 

procedură civilă, astfel încât nu s-a putut lua act de aceasta completare. 

 Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs contestatorul, criticând-o ca fiind netemeinică 

şi nelegală. 

 A motivat recurentul că în mod greşit prima instanŃă a obligat intimata numai la plata 

despăgubirilor egale cu drepturile salariale de care a fost lipsit şi nu la plata unei despăgubiri egale 

cu salariile majorate, indexate şi actualizate, precum şi la plata celorlalte drepturi de care ar fi 

beneficiat, aşa cum prevede art.78 din Codul Muncii. 

 A mai susŃinut recurentul că în mod greşit prima instanŃă a reŃinut data de 19.11.2009 ca 



fiind ultima dată de la care intimata nu şi-a mai respectat obligaŃiile contractuale cu privire la 

plăŃile salariale, în loc de 15.10.2009 cum s-a dovedit în cauză şi de la care trebuie să-i curgă 

drepturile cuvenite. 

 Recurentul a mai susŃinut că în mod greşit prima instanŃă a reŃinut că nu ar fi formulat în 

termen procedural cererea de acordare a daunelor cominatorii şi moratorii, câtă vreme încă de la 

debutul cauzei a solicitat despăgubirile legale în temeiul dispoziŃiilor art.164 alin 4 din Codul 

Muncii, dispoziŃii care de altfel au şi fost reŃinute în motivare de prima instanŃă. 

 În acest context recurentul a invocat încălcarea rolului activ de care trebuia să dea dovadă 

instanŃa, care trebuia să pună în discuŃia părŃilor calificarea juridică a noŃiunii generale de 

despăgubiri  

 În concluzie, recurentul a solicitat admiterea recursului său şi modificarea sentinŃei primei 

instanŃe, în sensul admiterii cererii sale de obligare a intimatei la plata unei despăgubiri plata egale 

cu salariile majorate, indexate şi actualizate, precum şi la plata celorlalte drepturi de care ar fi 

beneficiat, aşa cum prevede art.78 din Codul Muncii, dar şi la plata sumei de 5000 lei cu titlu de 

daune cominatorii pentru neexecutarea plăŃilor salariale aferentei perioadei 15.10.2009-

21.01.2010. 

 În drept recurentul a invocat dispoziŃiile art.304 pct.9 C.pr.civ.  

 În recurs intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului 

contestatorului şi menŃinerea ca legală şi temeinică a sentinŃei primei instanŃe. 

Recursul este fondat. 

Curtea de apel a constatat că sunt întemeiate criticile recurentului vizând neacordarea 

despăgubirilor în conformitate cu dispoziŃiile art.78.C.Muncii, care prevăd că „în cazul în care 

concedierea a fost efectuată în mod nelegal sau netemeinic, instanŃa va dispune anularea ei şi va 

obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate,majorate şi reactualizate şi 

cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.” 

 Ori, raportat la aceste dispoziŃii, instanŃa de recurs a constatat că deşi acestea au fost 

reŃinute de prima instanŃă, prin dispozitiv nu au fost acordate despăgubiri egale cu salariile 

,indexate majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, ci doar 

despăgubiri egale cu salariile de care acesta ar fi beneficiat. 

În consecinŃă, curtea a constatat că acest motiv de recurs este fondat, astfel încât în temeiul 

dispoziŃiilor art.304 alin.1 pct.9 C.pr.civ., a modificat în parte sentinŃa civilă nr.611 din 06.05.2010 

a Tribunalului Vaslui, în sensul că a obligat intimata la plata unei despăgubiri egale cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul 

recurent, începând cu data de 19.11.2009 şi până la data pronunŃării sentinŃei, respectiv 6.05.2009. 

 Cât priveşte capătul de cerere de acordare a sumei de 5000 lei cu titlu de daune 

cominatorii, instanŃa de recurs a constatat că atâta timp cât a dispus obligarea intimatei la 



despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar 

fi beneficiat contestatorul recurent, începând cu data de 19.11.2009 şi până la data pronunŃării 

sentinŃei, nu se mai pot acorda şi daune cominatorii, întrucât daunele cominatorii sunt provizorii, 

ele restituindu-se debitorului la momentul executării obligaŃiei, având în fapt acelaşi scop de a-l 

constrânge pe debitor la executarea obligaŃiei în natură, constrângere care în cazul de faŃă se 

realizează prin indexări reactualizări şi majorări ale drepturilor acordate şi care la rândul lor au 

acelaşi scop de a-l constrânge pe debitor la plata de îndată a acestor drepturi. 

Ca atare, acest motiv de recurs a fost respins ca nefondat. 

În consecinŃă pentru toate argumentele precedente, curtea de apel a admis recursul în parte, 

în limitele menŃionate mai sus şi a modificat în parte sentinŃa civilă nr.611 din 6.05.2010 

pronunŃată de Tribunalul Vaslui, în sensul că a obligat intimata la despăgubiri egale cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul 

recurent, începând cu data de 19.11.2009 şi până la data pronunŃării sentinŃei, respectiv până la 

data de 6.05.2010. 

6. CondiŃii pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului 

Angajatorul are obligaŃia  să facă dovada încălcării  culpabile de către salariat a 
atribuŃiilor legale de serviciu, precum şi a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi 
prejudiciu, şi a vinovăŃiei acestuia. Ori, modificarea unilaterală de către 
angajator ,a locului de muncă al salariatului reprezintă o modificare unilaterală 
a contractului individual de muncă, o încălcare a art.41 C.m., cu consecinŃa 
imposibilităŃii de a antrena răspunderea materială a salariatului la noul loc de 
muncă la care a fost mutat nelegal. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 753 din 24 septembrie 2010  

Prin sentinŃa civilă nr.879 din 21.04.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost admisă în 

parte acŃiunea formulată de reclamanta-pârâtă N.D.-M., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC 

”C.I.” SRL, pârâta-reclamantă SC ”C.I.” SRL fiind obligată să achite reclamantei-pârâte drepturile 

salariale restante aferente lunilor august şi septembrie 2009. 

S-au respins cererile reclamantei-pârâte privind obligarea pârâtei-reclamante la plata 

drepturilor băneşti pentru efectuarea de ore suplimentare în lunile august şi septembrie 2009 şi la 

plata de daune morale.  

A fost admisă şi cererea reconvenŃională formulată de pârâta-reclamantă SC ”C.I.” SRL în 

contradictoriu cu reclamanta-pârâtă care a fost obligată să achite pârâtei-reclamante suma de 534,2 

lei cu titlu de prejudiciu material.  

A fost obligată reclamanta-pârâtă N.D.-M. să achite pârâtei-reclamante SC ”C.I.” SRL 

suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că prin acŃiunea formulată de 

reclamanta N.D.-M., a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC „C.I.” SRL, obligarea acesteia la 



plata salariului restant pe lunile august-septembrie 2009, plata orelor suplimentare efectuate în 

lunile august şi septembrie 2009 şi a daunelor morale în valoare de 2000 lei, a despăgubirilor 

băneşti în suma de 9972,36 lei. 

In motivarea acŃiunii a arătat reclamanta că a fost angajata pârâtei din data de 01.08.2008 

conform CIM înregistrat la ITM Iaşi sub nr.404522/11.09.2008, îndeplinind funcŃia de responsabil 

complex hotel-restaurant cu un venit de 1250 lei, iar în luna mai 2009 a fost transferată pe un alt 

post, fără ca acest transfer să aibă la bază un document oficial.  

A mai susŃinut reclamanta că pe acest post lucra în medie 14-15 ore, fără ca aceste ore de 

muncă efectuate suplimentar să fi fost retribuite.  

Alăturat cererii, reclamanta a depus la dosar în copie: carte de identitate, contractul 

individual de muncă, carnetul de muncă, foaie colectivă de prezenŃă pe luna august 2009 şi pe luna 

iunie 2008, fişă de anunŃare a sosirii şi plecării, fi şa de cont, adresa ITM Iaşi emisă sub 

nr.229606/2009, adresa nr.149/16.11/2009 emisă de pârâtă, statele de plată aferente lunilor august, 

septembrie şi octombrie 2009. 

Pârâta a formulat in termen legal întâmpinare si cerere reconvenŃionala. 

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea cererii ca nedovedita si neîntemeiata. În 

ceea ce priveşte cuantumul drepturilor salariale solicitate de reclamantă, a arătat pârâta că 

reclamantei pentru luna august i se cuvin 878 lei, iar pentru luna septembrie 767 lei. Pârâta a 

contestat şi faptul că reclamanta ar fi efectuat ore suplimentare, astfel încât pretenŃiile acesteia sunt 

neîntemeiate.  

Prin cererea reconvenŃională, pârâta solicita obligarea reclamantei la plata sumei de 534,2 

lei reprezentând cota parte din dauna produsă societăŃii prin neîndeplinirea corespunzătoare a 

sarcinilor de serviciu, motivat de faptul că reclamantă în perioada când era de serviciu a înregistrat 

un client care nu şi-a achitat debitul datorat societăŃii pentru perioada de cazare de 5 zile, adică 

suma de 1602,5 lei. 

În baza probatoriului administrat, instanŃa a reŃinut că acŃiunea prin care reclamanta N.D.-

M. a solicitat obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale aferente perioadei august - septembrie 

2009, este întemeiată. 

În aceste sens instanŃa a reŃinut că reclamanta N.D.-M. este angajata pârâtei conform 

contractului individual de muncă înregistrat la ITM Iaşi sub nr.404522/11.09.2008. Aceasta 

îndeplinea funcŃia de responsabil complex hotel-restaurant. Potrivit contractului salariul negociat 

de părŃi este de 1200 lei brut. Potrivit dispoziŃiilor art. 154 alin. 1 Codul muncii, salariul reprezintă 

contraprestaŃia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă, iar potrivit art. 

156 Codul muncii, salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaŃii băneşti ale angajatorilor. 

Astfel, salariul este preŃul muncii prestate, exprimat în bani, iar potrivit DeclaraŃiei Universale a 

Drepturilor Omului, cel ce munceşte are dreptul la un salariu echitabil şi suficient care să-i asigure 



lui şi familiei sale o existenŃă conformă cu demnitatea umană. De asemenea, potrivit dispoziŃiilor 

art. 163 Codul muncii, plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată precum şi prin 

orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăŃii către salariatul îndreptăŃit. 

 Potrivit dispoziŃiilor art. 287 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine 

angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăŃişare. 

Or, în speŃă, s-a reŃinut de instanŃă că pârâta, căreia îi revenea sarcina probei conform art. 

287 Codul muncii, nu a făcut dovada achitării către reclamantă a drepturilor salariale restante 

cuvenite acesteia pentru perioada menŃionată. Că deşi au fost depuse la dosar statele de plată 

aferente lunilor august, septembrie, octombrie, acestea nu au fost semnate de reclamantă. 

Cu privire la solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata orelor suplimentare 

efectuate în perioada august şi septembrie 2009, instanŃa a reŃinut că acesta este neîntemeiată. 

Reclamanta a susŃinut că în perioada menŃionată mai sus a lucrat mai multe zile în tura de 

noapte câte 12 ore. Astfel, în luna august susŃine că lucrat timp de 8 zile în tura de noapte câte 12 

ore şi 8 zile în tura de zi câte 12 ore. În luna septembrie a susŃinut că a lucrat 7 zile în tura de 

noapte, câte 12 ore şi 6 zile în tura de zi câte 12 ore. 

În privinŃa acestui capăt de cerere instanŃa a reŃinut că pârâta, căreia îi revenea sarcina 

probei conform art. 287 Codul muncii, a depus la dosar foile colective de prezenŃă aferente 

perioadei respective, însă din cuprinsul acestora nu rezultă că reclamanta ar fi lucrat ore 

suplimentare. 

Aceleaşi concluzii au rezultat şi din declaraŃia martorului audiat care a relatat faptul că 

reclamanta nu a lucrat ore suplimentare, iar programul în tură de noapte a început să se efectueze 

din luna septembrie 2009. 

În aceste condiŃii instanŃa a reŃinut că pârâta a respectat drepturile reclamantei aşa cum sunt 

prevăzute de legislaŃia muncii (naŃională) ce are la bază şi dreptul comunitar, respectiv Directiva 

nr. 2003/88 din 4 noiembrie 2003 referitoare la unele aspecte ale organizării timpului de muncă.  

ReŃinând că reclamanta nu a făcut dovada faptului că ar fi lucrat ore suplimentare şi în tură 

de noapte şi nici nu a probat că angajatorul i-ar fi solicitat să presteze a ore suplimentare potrivit 

art.118 alin.1 Codul Muncii instanŃa a respins acest capăt de cerere. InstanŃa a respins şi capătul de 

cerere privind obligarea pârâtei la plata daunelor morale având în vedere că faptul că acordarea 

daunelor morale trebuie să se întemeieze pe o legătură de cauzalitate dovedită între vătămarea 

pretinsă de salariat şi fapta angajatorului, de natură a produce pretinsa vătămare. În această situaŃie 

însă, sarcina probei aparŃine salariatului lezat, respectiv reclamantei din cauza de faŃă, care nu a 

probat existenŃa şi întinderea vătămării, nefiind suficientă simpla susŃinere în sensul lezării onoarei 

şi demnităŃii prin măsura luată de angajator, chiar dacă această măsură s-a dovedit a fi nelegală. În 

aceste condiŃii instanŃa a reŃinut faptul că nu s-a făcut dovada legăturii de cauzalitate dintre 

vătămarea pretinsă de salariat şi fapta angajatorului, cu atât mai mult cu cât prin plata drepturilor 



salariale restante s-a acoperit eventualul prejudiciu cauzat.  

În ceea ce priveşte cererea reconvenŃională formulată de pârâta-reclamantă, instanŃa a 

constatat că acesta este întemeiată şi a admis-o. 

A reŃinut în acest sens prima instanŃă că prin înştiinŃarea de plată din data de 15.09.2009 

emisă de pârâta-reclamantă s-a comunicat reclamantei-pârâte faptul că s-a produs un prejudiciu în 

cuantum de 1602,50 lei conform fişei de cont din 31.08.2009, debit care a fost imputat celor trei 

angajaŃi, care s-au făcut vinovaŃi de producerea acestuia, printre care figura şi aceasta. În fapt, 

prejudiciul material creat pârâtei-reclamante în sumă de 1602,5 lei s-a produs ca urmare a lipsei de 

diligenŃă manifestată de personalul cu atribuŃii la recepŃia hotelului, printre care figura şi 

reclamanta-pârâtă, ca urmare a cazării unei persoane pe o perioadă de cinci zile fără ca aceasta să 

fi plătit pentru serviciul de cazare şi consumul din restaurantul hotelului. 

InstanŃa a reŃinut că potrivit disp. art. 270 Codul muncii, salariaŃii răspund patrimonial, în 

temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse 

angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Astfel, pentru a exista răspundere patrimonială, 

este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele condiŃii: calitatea de salariat la angajatorul 

păgubit a celui care a produs paguba; fapta ilicită şi personală a salariatului, săvârşită în legătură 

cu munca sa; prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului; raportul de cauzalitate între fapta 

ilicit ă şi prejudiciu; vinovăŃia (culpa) salariatului. Numai întrunirea cumulativă a acestor condiŃii 

poate atrage răspunderea patrimonială, lipsa uneia dintre condiŃiile enumerate înlăturând 

răspunderea. 

Şi cum pârâta-reclamantă a făcut dovada întrunirii cumulative a condiŃiilor prevăzute de 

dispoziŃiile art.270 Codul muncii, instanŃa de fond a reŃinut că cererea de antrenare a răspunderii 

patrimoniale a reclamantei-pârâte este întemeiată, drept pentru care a admis-o şi a obligat 

reclamanta-pârâtă la plata sumei de 534,2 lei către pârâta-reclamantă SC „C.I.” SRL. 

Pe cale de consecinŃă reclamanta-pârâtă N.D.-M., căzută fiind în pretenŃii, fost obligată şi 

la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta N.D.-M., criticând-o ca fiind 

netemeinică şi nelegală. 

A motivat recurenta că deşi instanŃa a reŃinut că pârâta nu a făcut dovada achitării 

drepturilor salariale aferente lunilor august, septembrie şi octombrie, în mod greşit nu a obligat 

pârâta la plata acestor drepturi şi pentru luna octombrie 2009. A mai invocat recurenta că instanŃa 

nu s-a pronunŃat nici cu privire la cuantumul drepturilor salariale pe care trebuia să i le plătească 

pârâta, lăsând-o pe aceasta din urmă să le stabilească unilateral şi cu atât mai puŃin să le plătească 

de bunăvoie. 

A susŃinut în acest sens recurenta că instanŃa trebuia să verifice şi să cuantifice salariile ce i 

se cuveneau pe lunile august, septembrie şi octombrie în contextul în care pârâta a contestat 



salariul convenit cu reclamanta. 

Cu privire la plata orelor suplimentare solicitate recurenta a susŃinut că în mod greşit 

instanŃa i-a respins acest capăt de cerere, fără a analiza întreg materialul probator administrat. 

A arătat recurenta că instanŃa a ignorat foile colective de prezenŃă ce trebuiau coroborate şi 

cu celelalte probe, respectiv facturile depuse şi din care rezulta că a prestat efectiv muncă de 

noapte - fapt dovedit şi cu factura din 25.08.2009 emisă la ora 00,08 - şi care atesta astfel că ar fi 

lucrat pe timp de noapte, dar şi cu concluziile verificărilor inspectorilor I.T.M. – care au trasat 

pârâtei obligaŃia de a evidenŃia orele lucrate de salariaŃi zilnic, inclusiv situaŃiile în care aceştia au 

lucrat în zilele de sâmbătă ori duminică, dar şi orele de noapte efectuate. 

Al treilea motiv de recurs viza greşita admitere de instanŃa de fond a cererii 

reconvenŃionale formulată de pârâta-reclamantă S.C. „C.I.” S.R.L., sens în care recurenta a 

motivat că în mod greşit prima instanŃă nu a analizat faptul că reclamanta a fost angajată pe postul 

de responsabil hotel-restaurant şi nicidecum pe postul de recepŃioneră. 

A invocat recurenta în acest sens că nu i-au fost stabilite şi aduse la cunoştinŃă atribuŃiile 

postului de recepŃioner, neîntocmindu-i o fişă a postului care să-i fie prezentată la încheierea 

contractului de muncă. 

Prin urmare, în mod greşit instanŃa a reŃinut că prejudiciul pretins de pârâta-reclamantă s-ar 

fi produs din culpa sa. 

În fine, recurenta a criticat soluŃia de admitere a cererii reconvenŃionale şi sub aspectul 

necompetenŃei instanŃei de a se pronunŃa asupra acesteia, motivat de faptul că la data formulării 

cererii reconvenŃionale – 09.12.2009 – reclamanta nu mai era salariata pârâtei-reclamante, astfel 

că o eventuală acŃiune în atragerea răspunderii era de competenŃa judecătoriei ca instanŃă de fond. 

În consecinŃă, recurenta a solicitat admiterea recursului şi modificarea în parte a sentinŃei, 

în sensul admiterii integrale a acŃiunii şi a respingerii cererii reconvenŃionale. 

Pârâta-intimată a formulat în recurs întâmpinare prin care a solicitat respingerea acestuia 

ca nefondat, contestând susŃinerile recurentei. 

Recursul este parŃial fondat. 

Curtea de apel a constatat că motivele de recurs vizând lipsa cuantificării drepturilor 

salariale pretinse de reclamantă şi acordate de instanŃă nu constituie un motiv de netemeinicie sau 

nelegalitate, ci o chestiune de executare, atâta timp cât înseşi statele de plată întocmite de pârâtă şi 

depuse la dosar fond reflectau o retribuŃie în conformitate cu cea inserată în contractul de muncă. 

Mai mult decât atât, curtea a reŃinut că reclamanta a efectuat în luna august o parte din concediul 

de odihnă, iar în lunile septembrie şi octombrie a avut o serie de concedii medicale, astfel încât 

instanŃa nici nu ar fi putut să calculeze şi să cuantifice cu certitudine întinderea drepturilor 

salariale ale reclamantei. Ca atare, curtea a respins acest motiv de recurs ca nefondat. 

Şi criticile vizând neacordarea sporurilor salariale pentru orele suplimentare şi pentru tura 



de noapte au fost respinse ca nefondate, curtea reŃinând că soluŃia instanŃei de fond este legală, 

întrucât acordarea plăŃii orelor suplimentare este condiŃionată de dovedirea faptului că aceste ore 

suplimentare s-au efectuat la solicitarea expresă a angajatorului. 

 Ori, instanŃa de recurs a constatat că puterea probatorie a fişelor de pontaj ce au fost 

coroborate şi cu depoziŃia martorului audiat de prima instanŃă nu a fost răsturnată de reclamantă, 

factura nr.456 din 25.08.2009 depusă la dosar fiind singulară, ea neputând conduce la concluzia că 

reclamanta ar fi prestat mai multe zile consecutiv tura de noapte.  

Nici concluziile controlului efectuat de I.T.M. nu prezintă elemente edificatoare în 

contextul în care acestea au fost încheiate la data de 26.10 şi respectiv 18.11.2009, deci ulterior 

perioadei invocate de reclamantă respectiv august şi septembrie. 

Prin urmare, curtea a respins şi acest motiv de recurs ca nefondat. 

Curtea a admis însă recursul reclamantei cu privire la cererea reconvenŃională ce a fost 

admisă de instanŃa de fond în mod greşit. 

Sub acest aspect instanŃa de recurs a reŃinut că atâta timp cât reclamanta a încheiat cu 

pârâta contractul de muncă pentru funcŃia de responsabil hotel-restaurant, iar modificarea postului 

reclamantei nu a fost făcută prin act adiŃional, în mod greşit prima instanŃă a admis cererea 

reconvenŃională. 

Curtea a mai reŃinut că trecerea reclamantei pe un alt post decât cel menŃionat în contractul 

de muncă, fără întocmirea fişei postului şi fără aducerea la cunoştinŃa acesteia a atribuŃiilor ce 

revin postului ocupat, sunt de natură a o exonera pe aceasta de orice culpă de natură a atrage 

răspunderea patrimonială a salariatei. 

Ori, în lipsa culpei acesteia, curtea a constatat că nu sunt întrunite condiŃiile prevăzute de 

art. 270 Codul muncii, în contextul în care angajatorul a încălcat dispoziŃiile art. 41 Codul muncii. 

Pe cale de consecinŃă, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 Cod procedură civilă, curtea a admis 

recursul reclamantei-pârâte şi a modificat în parte sentinŃa civilă nr. 879 din 21.04.2010 a 

Tribunalului Iaşi, în sensul respingerii cererii reconvenŃionale formulate de pârâta-reclamantă S.C. 

„C.I.” S.R.L., exonerând totodată reclamanta-pârâtă de plata cheltuielilor de judecată la care a fost 

obligată de prima instanŃă. 


