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I. SecŃia civilă 
 
 
 

1. AcŃiune în stabilirea paternităŃii. Copil major. PrescripŃia dreptului la acŃiune 

Codul familiei art. 59, art. 60; Decretul nr. 167/1958 art. 18 

InstanŃele judecătoreşti au obligaŃia de a examina din oficiu chestiunea 
prescripŃiei dreptului la acŃiune. AcŃiunea în stabilirea paternităŃii copilului 
din afara căsătoriei, deşi are ca obiect un drept strict personal, se prescrie 
în termenul şi condiŃiile prevăzute de legea în vigoare, la data naşterii 
fiecărui copil. 

Decizia civilă nr. 17 din 19 ianuarie 2011  

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Vaslui la data de 30.XI.2009 aşa cum a fost 
precizată, reclamanŃii I.Gh., J.E. şi B.D. au solicitat în contradictoriu cu Primarul 
Municipiului Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui şi Consiliul Local Municipal Vaslui 
stabilirea paternităŃii. 

Au susŃinut reclamanŃii că în actul de naştere ale fiecăruia nu este înscris numele şi 
prenumele tatălui biologic Z.C., fiul lui I. şi P., născut în Vaslui la 21 martie 1919 (decedat 30 
decembrie 1986). 

Judecătoria Vaslui, prin sentinŃa civilă nr. 317 din 25.01.2010, a admis excepŃia 
prescripŃiei dreptului la acŃiune şi a respins acŃiunea. 

Pentru a pronunŃa hotărârea, prima instanŃă a stabilit următoarea situaŃie de fapt, 
analizând prioritar, conform art. 137 Cod procedură civilă excepŃia prescripŃiei dreptului la 
acŃiune. 

A constatat judecătoria că faŃă de datele de naştere ale reclamanŃilor sunt aplicabile 
acte normative diferite, reŃinând principiul conform căruia legea civilă nu retroactivează. 
Anterior adoptării actualului Cod al familiei problema stabilirii paternităŃii copilului din afara 
căsătoriei era reglementată de Codul civil, care prevedea posibilitatea „cercetării paternităŃii 
copilului natural”, cum era denumită în textele legale, numai în patru situaŃii strict 
determinate. Legea nr. 445/1943 din 10 iulie 1943 a modificat art. 307 din Codul civil în 
sensul a admis rii stabilirii paternităŃii din afara căsătoriei şi în alte cazuri, dar termenul de 
prescripŃie era de trei ani de la naşterea copilului sau de la încetarea ajutoarelor sau îngrijirilor 
benevole acordate de către tată, iar acŃiunea aparŃinea copilului şi putea fi intentată numai de 
mama acestuia sau de către reprezentantul legal. Decretul nr. 130 din 2 aprilie 1949 pentru 
reglementarea condiŃiunii juridice a copilului natural a extins cazurile în care se putea cerceta 
în justiŃie paternitatea copilului din afara căsătoriei şi a abrogat expres art. 307 din Codul 
civil. Conform acestui decret termenul de prescripŃie era de doi ani de la naşterea copilului 
sau de la încetarea concubinajului. Din succesiunea acestor acte normative s-a reŃinut că 
reclamanŃilor J.E., născută la data de 22.10.1945 şi I.Gh., născut la data de 22.08.1948 le sunt 
aplicabile prevederile referitoare la termenul de prescripŃie prevăzute în Legea nr. 445/1943 
din 10 iulie 1943, care era de trei ani de la naşterea copilului sau de la încetarea ajutoarelor 
sau îngrijirilor benevole acordate de către tată, iar pentru reclamanta B.D., născută la data de 
17.04.1957 sunt aplicabile prevederile Codului familiei care era deja în vigoare la data naşterii 
ei şi care prevedeau un termen de prescripŃie de un an de la naşterea copilului, conform art. 60 
al. 1. art. 60 al. 3 din Codului familiei. Astfel, în cazul în care mama a convieŃuit cu pretinsul 
tată ori dacă acesta din urmă a prestat copilului întreŃinere, termenul de un an curge de la 
încetarea convieŃuirii sau întreŃinerii, iar al. 4 al aceluiaşi articol, ce a fost introdus prin Legea 
288/2007, prevede că acŃiunea aparŃinând copilului nu se prescrie în timpul vieŃii acestuia. 

A reŃinut judecătoria că prin decizia nr. 1345/2008 Curtea ConstituŃională a stabilit că 



sunt neconstituŃionale dispoziŃiile art. II din Legea nr. 288/2007 conform cărora noile 
dispoziŃii privind stabilirea paternităŃii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile şi în cazul 
copiilor născuŃi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată.  

Curtea ConstituŃională a constatat că aplicarea retroactivă a prevederilor art. 60 al. 4 
din Codul familiei contravine ConstituŃiei şi principiului amintit. 

În consecinŃă, în cazul promovării unei acŃiuni în stabilirea paternităŃii cu privire la un 
copil născut anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 288/2007 se aplică legea în vigoare la 
acel moment, deci pentru reclamanŃii din prezenta cauză nu erau aplicabile prevederile Legea 
nr. 288/2007 cu privire la imprescriptibilitatea dreptului copilului de a promova acŃiunea în 
stabilirea paternităŃii. 

În apelul declarat împotriva sentinŃei reclamanŃii au invocat că instanŃa avea obligaŃia 
de a soluŃiona cererea şi prin prisma apărărilor lor, reŃinând doar că situaŃia specială a 
comunităŃii romilor nu are temei de drept. 

Tribunalul Vaslui prin decizia civilă nr. 131/A/8.09.2010, a respins apelul cu aceeaşi 
motivare, reŃinând că soluŃionarea cauzei pe excepŃie nu obligă prima instanŃă să analizeze 
motivele de fond ale acŃiunii. 

În recursul declarat împotriva hotărârii Tribunalului Vaslui, reclamanŃii au invocat 
motive ce pot fi încadrate în art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, aplicarea greşită a legii în 
soluŃionarea cauzei pe excepŃie. 

Au susŃinut reclamanŃii că obiceiul sau cutuma sunt temei de drept, pe care instanŃele, 
la situaŃia specială a etniei rome trebuiau să le reŃină în soluŃionarea excepŃiei. Obiceiul de a 
nu avea acte de stare civilă sau identitate „s-a născut în sclavie”, s-a format de sute de ani şi 
nu poate fi imputată acestora, părinŃilor sau strămoşilor lor. 

Curtea a constatat că situaŃia de fapt stabilită în soluŃionarea excepŃiei are 
corespondent în probele dosarului, relevante în cauză fiind data naşterii reclamanŃilor, a 
cadrului legislativ în vigoare în acel moment cât şi data înregistrării acŃiunii 30 noiembrie 
2009. 

În calea de atac nu se poate agrava situaŃia părŃii care a exercitat-o, reclamanŃii 
indicând ca pârâŃi autorităŃi administrative Municipiul Vaslui şi Consiliul local, cărora le 
revin atribuŃii de stare civilă, întrucât părinŃii lor, mama şi tată biologic, faŃă de care cer 
stabilirea paternităŃii este decedat. 

Curtea a constatat că instanŃa de fond şi tribunal în calea de atac a apelului au aplicat 
corect dispoziŃiile legale în ce priveşte exercitarea dreptului la acŃiune, a faptului că prin art. 
18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripŃia extinctivă s-a impus instanŃelor 
judecătoreşti obligaŃia de a analiza din oficiu chestiunea prescripŃiei dreptului la acŃiune. 

Astfel, acŃiunea în stabilirea paternităŃii copilului din afara căsătoriei, deşi este un 
drept strict personal, se prescrie în termenul şi condiŃiile prevăzute de legea în vigoare, de la 
data naşterii fiecărui reclamant. 

SituaŃia specială a etniei romilor, cutuma şi obiceiurile nu impun o altă interpretare a 
dispoziŃiilor legale, în condiŃiile în care principiul legalităŃii şi al celui constituŃional al 
egalităŃii în faŃa legii şi autorităŃilor guvernează procesul civil. 

Curtea ConstituŃională prin deciziile pronunŃate în cauzele în care a fost sesizată cu 
privire la neconstituŃionalitatea art. 60 din Codul familiei ce reglementează prescripŃia acŃiunii 
în stabilirea paternităŃii obligatorii pentru instanŃele judecătoreşti, cu nr. 114/2002, nr. 
81/2003 a statuat că textul este constituŃional. ReŃinând că textul de lege criticat constituie o 
excepŃie de la principiul că acŃiunea de stare civilă este imprescriptibilă, a arătat că 
reglementarea este fundamentată pe mai multe raŃiuni, între care cele privind protecŃia 
copilului a nu lăsa în suspensie starea civilă, a nu-l lipsi de întreŃinerea la care este îndreptăŃit 
din partea statului, valorificarea probelor existente a căror conservare ar fi afectată de trecerea 
timpului; evitarea unor scandaluri şi şantaje ce ar putea fi invocate în stabilirea stării civile, fie 
a unor avantaje materiale, de la autor sau moştenitorii săi, ori în altă modalitate de la 
autorităŃile şi instituŃiile statului. 

InstanŃele au aplicat corect şi principiul neretroactivităŃii legii, asupra căruia a decis 
Curtea ConstituŃională prin Decizia nr. 1345/9 decembrie 2008; Curtea ConstituŃională a 



constatat că prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 privind acŃiunea în stabilirea paternităŃii 
din afara căsătoriei contravin dispoziŃiilor constituŃionale cuprinse în art. 15 alin. (2), 
neretroactivitatea fiind un principiu constituŃional, prevăzut în mod expres, legiuitorul 
neputând adopta norme juridice cu aplicarea retroactivă, în materie civilă, indiferent dacă este 
vorba de legi materiale sau legi procesuale. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, Curtea a 
respins recursul. 

2. Proces funciar. Căi extraordinare de atac. CompetenŃa instanŃei 

Legea nr. 18/1991; Legea nr. 247/2005, Titlul XIII, art. 5; C.pr.civ. art. 3, art. 725 alin. 3 

 
În materia fondului funciar, hotărârile date în primă instanŃă de judecători, cât 

şi cele în căile extraordinare de atac, nu sunt supuse căii de atac a 
recursului dat în competenŃa de soluŃionare a curŃii de apel, conform art. 3 
pct. 3 din Codul de procedură civilă, cu excepŃia celor pronunŃate anterior 
adoptării Legii nr. 247/2005. 

Decizia civilă nr. 22 din 19 ianuarie 2011  

În cauza ce a constituit obiectul precizat al dosarului nr. 1900/239/2009 înregistrat la 
05.03.2010 al Tribunalului Iaşi B.C.C. prin mandatar M.N. a solicitat revizuirea deciziei 
civile nr. 274/09.09.2009 pronunŃată de aceeaşi instanŃă în dosarul nr. 8174/99/2008. Cererea 
de revizuire se întemeiază pe dispoziŃiile art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă, fiind invocat ca 
înscris nou eliberarea unui proces-verbal de punere în posesie în anul 2007 de Comisia locală 
de fond funciar a comunei Deleni, judeŃul Iaşi. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 2098 din 25 octombrie 2010, a respins ca 
inadmisibilă cererea de revizuire a deciziei civile nr. 274/2009 dată de aceeaşi instanŃă. 

Pentru a pronunŃa hotărârea, tribunalul a reŃinut că obiectul revizuirii este stabilit de 
art. 322 alin. 1 Cod procedură civilă ce prevede că pot fi revizuite numai hotărârile de fond, 
deoarece în text există referiri exprese la „hotărârea rămasă definitivă în instanŃa de apel sau 
prin neapelare”, iar referitor la hotărârile pronunŃate în recurs textul cuprinde precizarea că 
revizuirea este posibilă numai dacă instanŃa de recurs a „evocat fondul”. 

A constatat instanŃa că nu pot fi revizuite hotărârile prin care recursul a fost respins, 
anulat sau fiind admis, s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare. Deşi textul nu cuprinde 
referiri privitoare la contestaŃia în anulare, hotărârea dată în fond după ce s-a dispus a admis 
rea contestaŃiei este supusă revizuirii ca orice hotărâre de fond. 

Astfel s-a arătat în considerentele hotărârii că nu sunt supuse revizuirii hotărârile prin 
care s-a respins contestaŃia în anulare, deoarece din conŃinutul art. 322 Cod procedură civilă 
rezultă că nu există calea revizuirii împotriva hotărârii dată asupra contestaŃiei propriu-zise. 

În consecinŃă, cererea de revizuire este inadmisibilă pentru că priveşte o hotărâre a 
Tribunalului Iaşi, prin care s-a respins contestaŃia în anulare formulată de revizuent. 

Hotărârea tribunalului este irevocabilă. 
În recursul declarat împotriva hotărârii tribunalului nr. 2098/2010 s-a susŃinut că 

hotărârea instanŃei de apel nu este motivată în ceea ce priveşte respingerea apelului formulat 
de reclamant, fiind formulate trei motive, astfel că fiecare din ele ar duce la a admis rea 
apelului şi respingerea acŃiunii. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, cererea depusă la dosar redă succesiunea 
operaŃiunilor efectuate în cadrul procedurii instituite prin Legea nr. 18/1991 în reconstituirea 
dreptului de proprietate (izvorul proprietăŃii autorilor, gradul de rudenie, întinderea 
drepturilor) motivele pentru care a solicitat anularea titlurilor de proprietate emise pe numele 
B.E. şi B.V., sunt reluate concluzii din alte faze procesuale şi se solicită schimbarea sentinŃei 
nr. 440 de la Hârlău şi deciziei nr. 2098 a Tribunalului Iaşi. 

Curtea, din oficiu, în aplicarea dispoziŃiilor art. 328 şi art. 3 pct. 3 Cod procedură 



civilă, a pus în discuŃia părŃilor competenŃa materială ca instanŃă de recurs şi admisibilitatea 
căii de atac. 

Analizând lucrările dosarului curtea a constatat că în dosarul nr. 116/239/2009 al cărui 
obiect a fost precizat în proces funciar reclamantul B.C.C. a solicitat anularea titlurilor de 
proprietate nr. 43164/11.10.1995 şi nr. 42823/24.02.1994 emise de Comisia judeŃeană Iaşi de 
aplicare a Legii nr. 18/1991. Reclamantul a indicat ca pârâŃi pe G.A., B.T.-A., A.O., Comisia 
locală Deleni. 

Judecătoria Hârlău, prin sentinŃa civilă nr. 402 din 17.08.2008, a respins acŃiunea ca 
neîntemeiată, hotărâre menŃinută de Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 1549 din 02 
septembrie 2008 (dosar nr. 116/239/2008), urmare constatării ca fiind nul recursul declarat de 
B.C.C. şi a respingerii recursului declarat de A.O. 

În conformitate cu art. 5 din Titlul XIII - Accelerarea judecăŃilor în materia restituirii 
proprietăŃilor funciare din Legea nr. 247/2005 – hotărârile pronunŃate de instanŃele 
judecătoreşti în procesele funciare în primă instanŃă sunt supuse numai recursului, cale de atac 
dată în competenŃa instanŃei superioare în grad, tribunalului (art. 2 pct. 3 Cod procedură 
civilă). 

Reclamantul B.C.C. a exercitat împotriva hotărârii pronunŃate de Tribunalul Iaşi în 
recurs (decizia civilă nr. 1549/2008) căile extraordinare de atac şi anume: 

- contestaŃie în anulare respinsă prin decizia civilă nr. 274 din 09.02.2009 (dosar nr. 
8174/99/2009) a aceleiaşi instanŃe; 

- revizuire (dosar nr. 2539/99/2009) împotriva sentinŃei civile nr. 1549/02.09.2008 
respinsă ca inadmisibilă. Prin decizia civilă nr. 2094 din 06.11.2009 tribunalul a declinat 
competenŃa de soluŃionare a cererii de revizuire, formulată împotriva sentinŃei civile nr. 
402/2008 dată de Judecătoria Hîrlău în favoarea acestei instanŃe, care prin sentinŃa civilă nr. 
87/28.01.2010 a respins revizuirea ca inadmisibilă. 

- împotriva sentinŃei civile nr. 87/2010 dată de Judecătoria Hîrlău în cererea de 
revizuire reclamantul a declarat recurs, respins de Tribunalul Iaşi prin decizia civilă nr. 
2098/2010 (dosar nr. 1900/239/2009). 

În cauză, reclamantul a declarat recurs împotriva deciziei civile nr. 2098/2010 a 
Tribunalului Iaşi, hotărâre irevocabilă conform art. 377 alin. (2) pct. 4 cod procedură civilă. 

În conformitate cu art. 328 alin. (2) Cod procedură civilă hotărârea dată asupra 
revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită. 

Hotărârea pronunŃată în primă instanŃă, sentinŃa civilă nr. 402/2008 a Judecătoriei 
Hîrlău, fiind supusă numai căii de atac a recursului şi hotărârea dată în revizuire urmează 
aceeaşi cale de atac, recurs dat în competenŃa tribunalului. 

În consecinŃă, în materia fondului funciar, în hotărârile date în primă instanŃă de 
judecătorii, cât şi cele în căile extraordinare de atac, revizuire în speŃă, nu sunt supuse căii de 
atac a recursului dat în competenŃa de soluŃionare a CurŃii de apel conform art. 3, pct. 3 Cod 
procedură civilă. 

Curtea a reŃinut că recunoaşterea căilor de atac în alte situaŃii decât cele prevăzute de 
lege constituie o încălcare a principiului legalităŃii şi al celui constituŃional al egalităŃii în faŃa 
legii şi autorităŃilor. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă Curtea a 
respins recursul ca inadmisibil. 

3. AcŃiune în nulitatea dispoziŃiei emise de primar. Calitatea procesuală activă a 
terŃului titular al contractului de concesiune pentru teren. Sintagma „construcŃii 
noi autorizate” 

Legea nr. 10/2001 art. 11 alin. 3, art. 14, art. 26 

În măsura în care justifică un interes şi un drept propriu, terŃele persoane, între 
care şi cele ce au edificat construcŃii noi autorizate pe terenul concesionat, 
pot contesta dispoziŃiile emise în favoarea persoanelor îndreptăŃite, în 
conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 10/2001. Calitate procesuală activă au 



numai în procedura reglementată prin legea generală, care este dreptul 
comun în materia acŃiunilor în constatarea nulităŃilor şi anume în 
procedura reglementată prin Codul de procedură civilă. CompetenŃa 
materială instanŃei de prim grad este determinată de criteriul valoric, 
nefiind incidente dispoziŃiile art. 26 alin. 3 din Legea nr.10/2001. 

Decizia civilă nr. 45 din 28 ianuarie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 2047 din 12.02.2009 pronunŃată de Judecătoria Iaşi, s-a respins 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale active invocată de pârâta P.A.-N. şi s-a respins acŃiunea 
civilă formulată de reclamanta Banca X SA Bucureşti în contradictoriu cu pârâŃii P.A.-N. şi 
Primarul municipiului Iaşi, ca nefondată; s-a respins cererea reclamantei privind plata 
cheltuielilor de judecată. 

În pronunŃarea soluŃiei, instanŃa de fond a reŃinut că prin cererea înregistrată sub nr. 
17471/245/2008, la Judecătoria Iaşi, reclamanta Banca X SA a solicitat în contradictoriu cu 
pârâŃii P.A.-N. şi Primarul municipiului Iaşi, ca prin hotărârea ce se va pronunŃa să se constate 
nulitatea absolută a dispoziŃiei nr. 198/06.02.2008 emisă de cel de-al doilea pârât, prin care i 
se restituie în natură primei pârâte suprafaŃa de 348 m.p. teren situat în Iaşi şi afectat de 
construcŃia Băncii X – Sucursala JudeŃeană Iaşi. 

În ceea ce priveşte excepŃia lipsei calităŃii procesuale activa a reclamantei în 
promovarea acŃiunii, instanŃa a respins-o, ca nefondată, motivat de faptul că aceasta dovedeşte 
un interes în promovarea acŃiunii, fiind beneficiara unui contract de concesiune ce are ca 
obiect o parte din terenul retrocedat pârâtei P.A.-N., astfel încât efectele dispoziŃiei de 
restituire nu-i sunt indiferente. 

Referitor la fondul cauzei, instanŃa de fond a reŃinut că prin dispoziŃia nr. 
198/06.02.2008, municipiul Iaşi, prin primar, a dispus restituirea în natură către pârâta P.A.-
N. a terenului în suprafaŃă de 348 mp ce a aparŃinut imobilului din Iaşi, afectat de contractul 
de concesiune nr. 3/19.12.1991 şi ocupat parŃial de construcŃia Băncii X. S-a mai menŃionat că 
noul proprietar se va subroga în drepturile concedentului în contractul de concesiune care 
afectează terenul restituit în natură, conform dispoziŃiile art. 14 din Legea nr. 10/2001 
republicată. 

A mai reŃinut prima instanŃă că în speŃă nu sunt incidente dispoziŃiile art. 11 alin 3 din 
Legea nr. 10/2001, conform cărora „în cazul în care construcŃiile expropriate au fost integral 
demolate şi lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă terenul parŃial, persoana 
îndreptăŃită poate obŃine restituirea în natură a părŃii de teren rămase libere, pentru cea 
ocupată de construcŃii noi , autorizate măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent”, prin 
construcŃii noi înŃelegându-se cele pentru realizarea cărora s-a dispus exproprierea. În acest 
sens sunt şi dispoziŃiile alin. 4 al aceluiaşi articol, care precizează că „în cazul în care lucrările 
pentru care s-a dispus exproprierea ocupă funcŃional întregul teren afectat, măsurile 
reparatorii se stabilesc în echivalent pentru întregul imobil. 

Or, în speŃă, exproprierea nu s-a realizat pentru ridicarea sediului Băncii X. 
Chiar dacă obiect al concesiunii nu poate fi decât un teren aflat în proprietate publică 

sau privată a statului, dispoziŃiile art. 14 din Legea nr. 10/2001, au caracter derogator, 
primând caracterul reparator al acestei legi. 

Prin urmare, faŃă de situaŃia reŃinută cu privire la fondul cauzei, prima instanŃă a 
respins acŃiunea, ca nefondată, restituirea în natură a terenului fiind conformă cu dispoziŃiile 
legale. 

A respins cererea reclamantei cu privire la cheltuielile de judecată , nefiind îndeplinite 
prevederile art. 274 Cod procedură civilă. 

Împotriva acestei sentinŃe a formulat apel Banca X S.A. criticând-o pentru nelegalitate 
şi netemeinicie. 

Prin decizia civilă nr. 729 din 30 octombrie 2009 pronunŃată de Tribunalul Iaşi s-a 
respins apelul declarat de către Banca X SA, fiind păstrată sentinŃa civilă nr. 2047 
din12.02.2009 pronunŃată de Judecătoria Iaşi. 

Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de prim control judiciar a reŃinut că imobilul ce a 



format obiectul dispoziŃiei nr. 198/06.02.2008 emisă de Primarul municipiului Iaşi a fost 
preluat de către stat în mod abuziv prin expropriere, în vederea reconstruirii străzii X şi 
refacerii reŃelei de apă şi canalizare, conform contractului de proiectare nr.3438/1971 faza 
P.F.U. .  

La data de 19.12.1991 a fost încheiat contractul de concesiune între Primăria 
Municipiului Iaşi şi Banca X – sucursala Iaşi pentru terenul de 2.262 mp situat în Iaşi, pentru 
o perioadă de 49 ani, în vederea construirii sediului Băncii X – sucursala Iaşi . 

La 03.04.1991 a fost eliberată autorizaŃia de construire nr. 108 pentru construcŃia 
sediului Băncii X – sucursala Iaşi. 

Prin urmare exproprierea imobilului, ce face obiectul dispoziŃiei de restituire, s-a 
realizat conform contractului de proiectare nr. 3438 la nivelul anului 1971 tocmai în vederea 
reconstrucŃiei străzii şi refacerii reŃelei de apă şi canalizare. În nici un caz din documentele 
depuse nu reiese că exproprierea imobilului s-ar fi făcut în scopul construirii sediului de bancă 
al Băncii X – sucursala Iaşi. 

Astfel tribunalul a reŃinut, contrar susŃinerilor apelanŃilor, că în speŃă nu sunt incidente 
dispoziŃiile art. 11 alin. 4 din legea 10/2001 întrucât lucrările pentru care s-a dispus 
exproprierea nu sunt construcŃii noi (respectiv sediul băncii) care să ocupe funcŃional întregul 
teren afectat, ci este vorba de refacerea reŃelei de apă şi canalizare care nu ocupă funcŃional 
terenul afectat. 

ConstrucŃia sediului de bancă s-a realizat abia începând cu anul 1991 când s-au 
demarat procedurile de concesionare. Exproprierea nu s-a realizat în scopul construirii 
sediului de bancă. 

Prin urmare atât timp cât lucrările pentru care s-a dispus exproprierea nu ocupă 
funcŃional întregul teren afectat regula este restituirea în natură persoanelor îndreptăŃite. 

Pe de altă parte aşa cum a reŃinut şi prima instanŃă, chiar dacă obiect al concesiunii nu 
poate fi decât un teren aflat în proprietate publică sau privată a statului, dispoziŃiile art. 14 din 
Legea 10/2001, au caracter derogator primând caracterul reparator al acestei legi, considerente 
pentru care apelul a fost respins ca neîntemeiat. 

 Împotriva acestei decizii a formulat recurs reclamanta Banca X, criticând hotărârea 
atacată ca fiind nelegală pentru motivul de recurs înscris în art. 304 punctul 9 Cod procedură 
civilă. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că decizia recurată este pronunŃată cu 
încălcarea dispoziŃiilor art. 11 alin. 4 şi art. 14 din Legea nr. 10/2001, fără a fi analizate 
motivele de nelegalitate invocate.  

Recurenta a arătat că în mod eronat instanŃele reŃin împrejurarea că motivul 
exproprierii a fost doar refacerea reŃelei de apă şi canalizare, scopul exproprierii fiind 
reconstrucŃia străzii şi refacerea reŃelei de apă şi canalizare. Complexitatea proiectului pentru 
care s-a făcut exproprierea rezultă chiar din schiŃele depuse de intimata P.A.-N.. Astfel, toate 
imobilele de pe strada în cauză, pe ambele laturi, au fost demolate pentru că lucrările de 
sistematizare au presupus construirea de noi imobile, amenajarea de spaŃii verzi, lărgirea şi 
modernizarea sensurilor de circulaŃie auto şi pietonală a străzii şi intersecŃia acesteia cu strada 
Y. A arătat că reabilitarea sensurilor de circulaŃie şi refacerea reŃelei de apă şi canalizare s-ar 
fi realizat tocmai pentru a deservi şi o serie de construcŃii noi şi nu doar terenuri libere , fără 
construcŃii. 

Din această perspectivă, a apreciat recurenta că în mod greşit nu au fost reŃinute 
dispoziŃiile art. 11 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, ceea ce ar atrage nelegalitatea hotărârii 
atacate. 

Totodată, recurenta a argumentat că la data de 19.12.1991 a perfectat cu Primăria 
municipiului Iaşi contractul de concesiune ce viza terenul în suprafaŃă de 2262 mp situat în 
municipiul Iaşi, la intersecŃia străzii X cu strada Y, cu destinaŃia de construcŃie sediu ( imobil 
) Sucursala Iaşi a Băncii X. A susŃinut recurenta că ulterior, în baza certificatului de urbanism 
nr. 22 din 07.04.1992 şi a autorizaŃiei pentru executare lucrări nr. 108/03.04.1992 a construit 
autorizat imobilul cu destinaŃia de sediu bancă. În această ipoteză, în raport de dispoziŃiile art. 
11 alin. 4 terenul nu putea fi atribuit în natură, deoarece terenul este ocupat funcŃional de 



construcŃii noi, astfel încât măsurile reparatorii puteau fi stabilite doar prin echivalent. 
 Din perspectiva aplicării art. 14 din Legea nr. 10/2001 se arată de recurentă că textul 

invocat are în vedere doar imobilele – terenuri libere şi nu acele terenuri cu construcŃii noi 
edificate în baza autorizaŃiilor administrative care nu pot face obiect al restituirii în natură. Or 
în speŃă, se arată că imobilul pentru care s-a emis dispoziŃia de restituire nu putea face obiect 
al restituirii în natură şi prin urmare nu se putea realiza subrogarea persoanei îndreptăŃite în 
drepturile statului. 

Analizând actele şi lucrările dosarului raportat la motivele de recurs învederate şi 
dispoziŃiile legale incidente în cauză, Curtea a constatat că recursul formulat este întemeiat 
având în vedere următoarele considerente: 

În speŃă, probatoriul administrat în cursul judecăŃii a relevat  împrejurarea de 
necontestat că imobilul ce face obiectul litigiului, ce a aparŃinut autoarei pârâtei P.A.-N., 
situat în Iaşi, strada X – casă şi teren în suprafaŃă de 423 mp a fost preluat abuziv de către stat 
prin expropriere, iar construcŃia a fost demolată în întregime. Prin dispoziŃia nr. 
198/06.02.2008 emisă de Primarul municipiului Iaşi a fost recunoscută pârâtei P.A.-N. 
calitatea de persoană îndreptăŃită la repararea prejudiciului cauzat prin preluare abuzivă a 
imobilului ce a aparŃinut autoarei sale. 

 Prin dispoziŃia contestată nr. 198/2008 în mod greşit s-a reŃinut că terenul în suprafaŃă 
de 348 mp este restituibil în natură, iar instanŃele de fond şi de apel sub acest aspect au 
efectuat o aplicare şi interpretare greşită a dispoziŃiilor înscrise în art. 11 alin. 3 coroborat cu 
art. 10, precum şi a dispoziŃiilor art. 14 din Legea nr. 10/2001. 

 Articolul 11 conŃine reguli speciale pentru restituire în cazul imobilelor expropriate. 
Sub aspectul domeniului de aplicare, textul articolului 11 se aplică în toate cazurile în care 
imobilele au fost expropriate. 

 Din perspectiva soluŃiilor de restituire, deşi dispoziŃiile art. 11 fac din situaŃia juridică 
a imobilelor la care se referă una specială în raport cu situaŃia celor la care se pot aplica 
dispoziŃiile art. 10, principiile şi soluŃiile cuprinse în acest din urmă articol al legii se 
valorifică şi pentru a reglementa măsurile reparatorii în cazul imobilelor expropriate. 

 DispozitŃiile înscrise în art. 11 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 stipulează că „în cazul în 
care construcŃiile expropriate integral demolate şi lucrările pentru care s-a dispus exproprierea 
ocupa terenul parŃial, persoana îndreptăŃită poate obŃine restituirea în natură a părŃii de teren 
rămase liberă, pentru cea ocupată de construcŃii noi, autorizate, cea afectată servituŃilor legale 
şi altor amenajări de utilitate publică ale localităŃilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii 
stabilindu-se în echivalent.” 

 Textul sus menŃionat se corelează cu dispoziŃiile art. 10 din lege care reglementează 
situaŃia juridică a imobilelor formate din teren cu sau fără construcŃie, preluate în mod abuziv 
în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, prevăzându-se cazurile în care este posibilă 
restituirea în natură sau restituirea în echivalent. 

 Articolul 10 alin. 2 prevede că în cazul în care pe terenurile preluate în mod abuziv s-
au edificat construcŃii noi, autorizate, persoana îndreptăŃită va obŃine restituirea în natură a 
părŃii de teren rămasă liberă, iar pentru suprafaŃa ocupată de construcŃii noi, cea afectată 
servituŃilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităŃilor urbane sau rurale, 
măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent. 

 Singura excepŃie reglementată de lege o constituie terenurile ocupate de construcŃii 
neautorizate în condiŃiile legii, edificate după 1 ianuarie 1990 sau de construcŃii uşoare sau 
demontabile, care sunt restituibile în natură. 

 În speŃă, în privinŃa dispoziŃiilor art. 11 alin. 3 din lege , instanŃele de fond realizează 
o greşită interpretare a sintagmei „ construcŃii noi " din conŃinutul textului sus menŃionat , 
interpretarea restrictivă neputând fi limitată doar în privinŃa acelor construcŃii noi, edificate 
doar în atingerea scopului exproprierii. 

 Mai mult chiar, nu poate fi acceptată interpretarea restrictivă atâta timp cât analiza 
conŃinutului textului a relevat  că sintagma de „ construcŃii noi " folosită de legiuitor nu este 
identică cu cea de „ lucrări pentru care s-a dispus exproprierea", doar acestea din urmă fiind 
precizate de legiuitor ca acelea realizate în concretizarea scopului exproprierii. 



 Or, prin folosirea acestor noŃiuni legiuitorul a dorit să diferenŃieze soluŃiile în privinŃa 
posibilităŃii de restituire şi anume situaŃia în care este posibilă restituirea părŃii de teren 
rămasă liberă în cazul în care construcŃiile expropriate au fost integral demolate şi lucrările 
pentru care s-a dispus exproprierea ocupă terenul parŃial, respectiv situaŃia în care nu este 
posibilă restituirea în natură şi măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent în cazul în care 
terenul este ocupat de construcŃii noi, autorizate, afectat servituŃilor legale şi altor amenajări 
de utilitate publică ale localităŃilor urbane şi rurale. 

 RaŃiunea legiuitorului pentru care au fost excluse de la restituirea în natură terenurile 
ocupate de construcŃii noi a fost aceea de a se menŃine o bună utilizare şi întrebuinŃare a 
acestora, fiind vorba în mod evident de edificări care existau fizic la data soluŃionării 
notificării (sens în care s-a pronunŃat ICCJ – SecŃia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, prin 
decizia nr. 3158/24 martie 2006). 

 În speŃă, probatoriul administrat atestă necontestabil că la data notificării, respectiv 
1.02.2002, terenul litigios în suprafaŃă de 348 mp nu era liber de construcŃii , fiind afectat de 
un imobil – construcŃie cu destinaŃie sediul Băncii X SA – Sucursala Iaşi, realizată în baza 
autorizaŃiei de construire nr. 108/3.04.1992 şi a proiectului nr. 11199/1992 întocmit de SC 
Habitat Proiect, acte care nu au fost anulate , motiv pentru care se a reŃinut că imobilul a fost 
autorizat în condiŃiile legii, după anul 1990, devenind astfel incidente în cauză şi dispoziŃiile 
art. 10 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 potrivit cărora pentru suprafaŃa ocupată de construcŃii 
noi, autorizate, măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent. 

 Referitor la dispoziŃiile art. 14 din legea nr. 10/2001, acestea nu îşi găsesc 
aplicabilitate în raport cu regimul juridic al terenului litigios în suprafaŃă de 348 mp, deoarece 
textul vizează ipoteza subrogării în drepturile statului ori a persoanei juridice deŃinătoare doar 
în situaŃia în care restituirea terenului era posibil a fi realizată în natură în condiŃiile art. 10 din 
Legea nr. 10/2001. Or, în cauză, notificarea formulată de intimata P.A.-N. a vizat un teren ce 
a făcut obiectul unui contract de concesiune, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, 
teren pe care s-a realizat o construcŃie autorizată în condiŃiile legii şi care nu mai era liber la 
data notificării (aspect recunoscut de notificantă) şi prin urmare nesusceptibil a fi restituit în 
natură conform art. 10 alin. 2 din lege. 

 Recurentei-reclamante i-a fost concesionat de către Primăria municipiului Iaşi, în 
baza procesului verbal de adjudecare a licitaŃiei nr. 4 din 17 decembrie 1991, o suprafaŃă de 
teren în vederea construirii sediului Băncii X – Sucursala Iaşi, fiind încheiat contractul de 
concesiune nr. 3 din 19 decembrie 1991, act a cărui legalitate nu a fost contestată. 
Câştigătorul licitaŃiei a dobândit astfel dreptul de concesiune asupra terenului şi pe măsura 
edificării construcŃiei, dreptul de proprietate asupra acesteia. Cum la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 10/2001 construcŃia a fost integral edificată pe terenul concesionat în temeiul Legii 
nr. 50/1991 restituirea în natură nu este posibilă pentru că aceasta ar echivala cu o expropriere 
în raport cu persoana care a dobândit în mod valabil dreptul de proprietate asupra construcŃiei, 
drept faŃă de care concesiunea are un caracter accesoriu. 

 În atare condiŃii, nefiind îndeplinite prevederile art. 10 din Legea nr. 10/2001 devin 
astfel inaplicabile dispoziŃiile art. 14 din Legea nr. 10/2001 (sens în care s-a pronunŃat şi ÎCCJ 
– SecŃia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, prin decizia nr. 5572/ 7 octombrie 2008 ). 

FaŃă de considerentele expuse, constatându-se că instanŃele de fond şi de apel au 
efectuat aplicarea şi interpretarea greşite a dispoziŃiilor art. 11 alin. 3 coroborat cu art. 10 alin. 
2 şi art. 14 din Legea nr. 10/2001, ceea ce atrage incidenŃa în cauză a motivului de recurs 
înscris în art. 304 punctul 9 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul reclamantei Banca 
X Bucureşti, în sensul modificării în tot a deciziei nr. 729/2009 a Tribunalului Iaşi, a a admis 
rii apelului, a schimbării în tot a sentinŃei civile nr. 2047/2009 a Judecătoriei Iaşi şi în 
consecinŃă a admis acŃiunea reclamantei şi a constatat nulitatea dispoziŃiei 198/2008 emisă de 
Primarul municipiului Iaşi în ceea ce priveşte restituirea în natură, pârâtei P.A.-N. a terenului 
în suprafaŃă de 348 mp, precum şi a subrogării pârâtei în dreptul concedentului din contractul 
de concesiune nr. 3/1991 care afectează terenul în suprafaŃă de 348 mp. 



4. Pensie de întreŃinere. Cuantum. Cauze de exonerare 

Codul familiei, art. 42, art. 94 

InstanŃa de judecată, odată cu pronunŃarea divorŃului, va stabili contribuŃia 
fiecărui părinte la cheltuielile de creştere şi educare, învăŃătură şi pregătire 
profesională a copiilor. Cuantumul pensiei de întreŃinere se raportează la 
veniturile realizate de părinŃi, nivelul scăzut al acestora nu poate constitui o 
cauză de exonerare a debitorului de executarea obligaŃiei. Plata pensiei de 
întreŃinere în folosul minorului îşi are temeiul în lege, părinŃii pot conveni 
asupra cuantumului şi modalităŃii de executare, în limitele legii, fără a 
aduce atingere interesului superior al copilului, convenŃia fiind supusă 
controlului instanŃei de judecată. 

Decizia civilă nr. 48 din 4 februarie 2011  

Judecătoria Iaşi prin sentinŃa civilă nr. 8653 din 25.06.2009 a admis în parte cererea 
formulată de reclamantul-pârât C.P., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă C.E.-S.. A fost 
admisă în parte cererea conexă formulată de pârâta-reclamantă C.E.-S. în contradictoriu cu 
pârâtul-reclamant C.P. A desfăcut din culpă comună căsătoria părŃilor, încheiată la data de 
20.01.2001 şi înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei com. B., jud. Iaşi. A dispus 
revenirea pârâtei-reclamante la numele avut anterior căsătoriei. A încredinŃat reclamantului-
pârât spre creştere şi educare pe minora C.F.-M., pârâta-reclamantă fiind obligată la plata 
către reclamantul-pârât şi în beneficiul minorei a unei pensii de întreŃinere, reprezentând 
echivalentul a 250 Euro lunar, pensia urmând a fi plătită începând cu data formulării prezentei 
cereri – 23.01.2009 şi până la majoratul copilului.  

Investită prin două cereri conexate formulate de soŃi prin care s-a solicitat desfacerea 
căsătoriei şi soluŃionarea capetelor de cerere accesorii şi obligatorii, prima instanŃă, pe baza 
probelor administrate a reŃinut că relaŃiile dintre părŃi sunt grav şi iremediabilă vătămate, 
continuarea convieŃuirii nu mai este posibilă, din culpă comună. 

Judecătoria a constatat că interesul minorei rezultate din căsătorie este de a fi 
încredinŃată spre creştere şi educare tatălui, stabilind obligaŃia de întreŃinere pentru mamă, 
conform art. 42, art. 86, şi art. 94 Cod familie. 

Cuantumul pensiei de întreŃinere s-a stabilit în cotă de ¼ din venitul reclamantei-
pârâte, dovedit la 1000 Euro lunar. 

În apelul declarat împotriva hotărârii date de judecătorie, reclamanta C.E.-S. a 
formulat critici cu privire la desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soŃului, încredinŃarea 
minorei, iar obligaŃia de întreŃinere să revină tatălui, cuantumul pensiei de întreŃinere ce 
trebuie stabilit la venitul mamei din România. 

În apelul declarat pârâtul-reclamant C.P. a formulat critici cu privire la greşita 
soluŃionare a capătului de cerere prin care s-a solicitat desfacerea căsătoriei, pronunŃarea 
divorŃului din culpa exclusivă a soŃiei şi respingerea cererii reconvenŃionale formulate de 
aceasta. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 347 din 21 iunie 2010 a respins apelul promovat 
de reclamantul pârât C.P., a admis apelul declarat de pârâta-reclamantă C.E.-S., schimbând în 
parte soluŃia judecătoriei în sensul încredinŃării pârâtei-reclamante spre creştere şi educare a 
minorei C.F.-M. şi cu obligarea reclamantului-pârât la plata unei pensii lunare de întreŃinere 
în folosul copilului de 135 lei, începând cu data pronunŃării prezentei hotărâri şi până la 
majoratul acesteia.  

Pentru a pronunŃa hotărârea, tribunalul a reŃinut că relaŃiile dintre părŃi au fost 
deteriorate pe tot parcursul derulării căsătoriei, ajungându-se ca în ultima perioadă fiecare soŃ 
să aibă relaŃii extraconjugale de notorietate, ceea ce a determinat ca niciuna din părŃi să nu-şi 
mai dorească menŃinerea căsătoriei, culpa fiind comună. 

Referitor la încredinŃarea minorei tribunalul a luat act de înŃelegerea celor doi părinŃi, 
şi totodată a apreciat că este în interesul superior al copilului, de a fi încredinŃat mamei şi să 



continue să locuiască în Italia unde se află la data judecării apelului. Ancheta socială efectuată 
în Italia a relevat  faptul că minora beneficiază de un climat de linişte, afecŃiune şi grijă şi că 
starea sa de bine nu este tulburată decât de absenŃa bunicii materne. Tribunalul în baza art. 94 
alin. 3 din Codul familiei, a stabilit ca intimatul apelant să fie obligat la pensie de întreŃinere 
în folosul minorei de la data pronunŃării hotărârii şi până la majoratul acesteia. 

Împotriva deciziei pronunŃate de Tribunalul Iaşi, a declarat recurs reclamantul pârât 
C.P., formulând critici cu privire la aplicarea greşită a legii, în stabilirea cuantumului pensiei 
de întreŃinere, motiv ce poate fi invocat în art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă. 

În dezvoltarea motivului de recurs se arată că instanŃa nu a motivat cuantumul de 135 
lei lunar, fiind încălcate dispoziŃiile art. 261 pct. 3 şi pct. 5 Cod procedură civilă. 

Se arată că mama are un venit de 1122 Euro lunar suficient pentru a acoperi nevoile de 
creştere şi educare ale minorei, ambii părinŃi fiind obligaŃi la întreŃinerea acesteia, însă să se 
aibă în vedere mijloacele materiale ale fiecăruia. Precizează recurentul că venitul să lunar este 
sub cel minim pe economie, de 200-300 lei lunar, din care achită şi unele credite din timpul 
căsătoriei, neavând nici o altă sursă de venit, mama fiind de acord cu scutirea temporară de 
contribuŃia sa. 

Analizând lucrările dosarului în limitele investirii se constată că sarcina probei, în ce 
priveşte venitul realizat de recurent, poate fi făcută şi în recurs, cu înscrisuri, obligaŃie ce 
revine acestuia. 

Într-adevăr, sub aspectul cuantumului, decizia nu este motivată, însă, pârâtul fiind apt 
de muncă –ceea ce nu s-a contestat – poate realiza cel puŃin venitul minim pe economie 
stabilit prin hotărârea Guvernului indexat anual, respectiv H.G. 1193/2010. 

Astfel, prin H.G. nr. 1051/2008 s-a stabilit un cuantum de 600 lei lunar, iar prin H.G. 
1193/2010 salariul minim brut pe Ńară garantat în plată se stabileşte la 670 lei lunar. 

În art. 94 alin. (3) Codul familiei prevede: „Când întreŃinerea este datorată de părinte 
sau cel care adoptă, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul său de muncă pentru un 
copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulŃi copii”. 

În temeiul art. 42 alin.(3) Cod familie instanŃa are obligaŃia de acorda din oficiu pensia 
de întreŃinere în cazul desfacerii căsătoriei prin divorŃ. Totodată, este o obligaŃie ce incumbă 
părintelui independent de existenŃa unor cheltuieli pe care părintele le-ar avea de efectuat în 
următoarea perioadă de timp, ce includ şi datoriile comune ale soŃilor. Cuantumul pensiei se 
raportează la veniturile realizate de cel ce o datorează, oricât de modeste ar fi acestea, astfel 
încât nivelul scăzut nu poate constitui o cauză de exonerare a părintelui de executarea 
obligaŃiei de întreŃinere. 

Curtea a constatat că tribunalul a stabilit cuantumul pensiei de întreŃinere prin 
aplicarea corectă a legii, sub cota de ¼ pentru un copil din salariul minim brut pe Ńară de 600 
lei pentru anul 2010 şi respectiv de 630 lei pentru 2011, baza de calcul fiind stabilită de lege. 

În consecinŃă, neindicarea bazei de calcul în considerentele deciziei atacate nu se 
sancŃionează cu nulitatea hotărârii, în sensul art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă cu referire la 
art. 261 Cod procedură civilă, venitul fiind prevăzut de lege. 

În condiŃiile art. 42 Cod familie, părinŃii se pot învoi cu privire la contribuŃia, la 
cheltuielile de creştere şi educare ale minorului ce nu le-a fost încredinŃat, însă înŃelegerea 
acestora este supusă controlului judiciar. Cuantumul pensiei la baza de calul stabilită nu poate 
depăşi cota legală, iar pretinsele venituri mai mici nu au fost dovedite. Faptul că părintele ce 
are încredinŃat minorul realizează venituri mai mari decât cel ce datorează întreŃinerea, nu are 
ca efect încetarea obligaŃiei acestuia din urmă. Sarcinile părinŃilor trebuie împărŃite în mod 
echitabil, Ńinându-se seama şi de greutăŃile fiecăruia, astfel încât să se evite împovărarea fără 
justificare, dar în acelaşi timp să satisfacă nevoia celui ce o cere. 

Curtea a avut în vedere şi faptul că întreŃinerea este datorată potrivit cu nevoile celui 
ce o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, poate fi recalculată, deoarece nu intră 
în puterea lucrului judecat, iar părinŃii pot conveni, în limitele legii, şi la modalitatea de 
executare, fără a aduce atingere interesului superior cal copilului. 

Pentru considerentele expuse, Curtea a respins recursul ca neîntemeiat. 



5. Cerere de înscriere provizorie a dreptului de proprietate. CondiŃii  

Legea nr. 7/1996, art. 20, art. 29, art. 47, art. 48, art. 49 

Verificarea îndeplinirii condiŃiilor cerute de lege pentru a se dispune înscrierea 
provizorie conform art. 29 alin. 2 lit. b) din Legea nr.7/1996, trebuie 
raportată la dispoziŃiile art. 22 din lege. În cazul în care cartea funciară nu 
există, iar cel care înainte de a fi înscris şi-a grevat dreptul, întabularea 
unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce nu a rămas 
irevocabilă poate fi dispusă numai dacă amândouă înscrierile se cer 
deodată. 

Decizia civilă nr. 73 din 18 februarie 2011  

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi, la data de 21.10.2008 petentul Z.I. a 
formulat plângere împotriva încheierii de Carte funciară nr. 80173 din 9.09.2008 dată de 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Iaşi – Biroul de Cadastru şi publicitate 
imobiliară Iaşi prin care s-a respins cererea de înscriere provizorie a dreptului de proprietate 
asupra imobilului construit şi neconstruit situat în Municipiul Iaşi, str. P. 

Prin încheierea atacată s-a constatat că Z.I. nu are calitate de proprietar, conform 
înscrisurilor anexate, proprietar asupra imobilului menŃionat, este H.S., care are dreptul de 
proprietate dobândit conform sentinŃei civile nr. 2217/28.10.2007 definitivă, pronunŃată în 
dosarul nr. 1478/99/2007 la Tribunalul Iaşi, decizia nr. 73/23.04.2008 pronunŃată în dosarul 
nr. 1478/99/2007. Dreptul urmează a se concretiza prin emiterea de către Primarul 
municipiului Iaşi, a unei dispoziŃii de restituire, aceasta reprezentând actul constitutiv al 
dreptului de proprietate în accepŃiunea art. 20 şi art. 48 litera „a” din Legea nr. 7/1996. 

S-a reŃinut că neexistând un act constitutiv al dreptului de proprietate cu privire la 
imobilul constând în teren în suprafaŃă de 3847 m.p. pe care se află amplasată construcŃia cu 
suprafaŃa construită de 264 m.p. situat în municipiul Iaşi, str. P. (foste nr. 73), acesta nu poate 
fi înscris în cartea funciară. 

Astfel, se arată în considerentele încheierii prin cererea adresată OCPI Iaşi, se solicită 
înscrierea provizorie a dreptului de proprietate, operaŃiune care presupune existenŃa unei cărŃi 
funciare deschise pentru imobilul în cauză, întrucât în cartea funciară vor coexista doi 
proprietari tabulari, unul rezolutoriu şi altul suspensiv; de asemenea, înscrierea provizorie 
presupune existenŃa unui drept de proprietate de sine stătător, ceea ce în prezenta cauză nu 
există. 

În motivarea plângerii petentul arată că H.S. moştenitoare a notificantei A.J. a vândut 
lui Z.I. drepturile succesorale dobândite, deci inclusiv dreptul de proprietate asupra imobilului 
din Iaşi, str. P. nr. 73 în configuraŃia urbanistică veche – Iaşi, str. P.. 

În motivarea în fapt este redată succesiunea operaŃiunilor şi actelor juridice încheiate 
cu H.S., efectele juridice ale acestora în raport de dispoziŃiile Legii nr. 7/1996 şi se susŃine că 
o carte funciară poate fi deschisă şi în baza unei cereri de înscriere provizorie. 

La judecata în primă instanŃă petentul a cerut şi s-a admis introducerea în cauză a 
Municipiului Iaşi şi Primarul Municipiului Iaşi. 

Judecătoria Iaşi prin sentinŃa civilă nr. 1523 din 15 decembrie 2008 a admis cererea 
formulată de petentul Z.I. în contradictoriu Municipiul Iaşi şi Primarul Municipiului Iaşi. A 
fost desfiinŃată încheierea nr. 80173/26.08.2008 emisă de Oficiul de Cadastru Şi Publicitate 
Imobiliară Iaşi – Serviciul de Publicitate Imobiliară Iaşi. Dispune înscrierea provizorie în 
Cartea Funciară a municipiului Iaşi, a dreptului de proprietate al petentului Z.I. cu privire la 
imobilul situat în Iaşi, str. P. nr. 73 – 75 şi 75 bis ( fost nr. 73), jud. Iaşi, imobil compus din 
suprafaŃa de 3847 mp şi construcŃia de 264 mp . 

InstanŃa de prim grad a redat în considerentele hotărârii dispoziŃiile art. 20 alin.(1), art. 
29, art. 49 alin.(1) lit. a din Legea nr. 7/1996, proba cu înscrisuri administrată reŃinând 
următoarele: 

1. dovada dreptului de proprietate al petentului este făcută prin contractul de vânzare-



cumpărare de drepturi succesorale autentificat sub nr., 439/8.03.2007 la biroul notarului 
public , încheiat în condiŃiile art. 1399-1401 Cod civil ce constituie o varietate de vânzare, 
dreptul de proprietate s-a transmis în momentul încheierii contractului, predarea bunului 
neavând semnificaŃia transferului dreptului de proprietate, ce s-a dovedit pe deplin, 
neputându-se invoca necunoaşterea legii. 

Îndeplinirea formelor de publicitate este obligatorie pentru că drepturile 
cumpărătorului provin din contract şi nu din succesiune. Vânzătoarea are dreptul recunoscut 
prin hotărâri judecătoreşti, dreptul succesoral, şi îşi respectă obligaŃia asumată prin contract de 
a depune toate diligenŃele în vederea dobândirii actelor de proprietate ale imobilului; 

2. înscrisurile depuse de petent îndeplinesc condiŃiile cerute de art. 48 lit. a din Legea 
nr. 7/1996, iar pentru înscrierea dreptului de proprietate nu este necesară emiterea unei 
dispoziŃii a primarului, hotărârea judecătorească (sentinŃa civilă nr. 2217/2007 a Tribunalului 
Iaşi şi decizia civilă nr. 73/2008 a CurŃii de Apel Iaşi) prin care s-a dispus restituirea în natură 
a imobilului fiind titlul de proprietate; 

3. în ce priveşte condiŃiile cerute de lege pe care actul doveditor sau faptul juridic 
trebuie să le îndeplinească şi anume de a fi încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege 
(art. 48 lit. a-e Legea 7/1996), judecătoria constată că pot fi incidente dispoziŃiile art. 20 alin. 
1 din Legea nr. 7/1996. Astfel, înscrierea provizorie a dreptului de proprietate s-a solicitat pe 
baza hotărârilor judecătoreşti şi a contractului de vânzare-cumpărare, ce au valoarea unor 
înscrisuri autentice, conform art. 1171 Cod civil. 

4. A reŃinut prima instanŃă şi incidenŃa art. 29 alin. 2 lit. b) din lege, conform căruia 
înscrierea provizorie poate fi cerută pentru intabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti ce nu este irevocabilă, dreptul poate fi înscris sub condiŃia rămânerii irevocabile 
a sentinŃei civile 2217/2007. 

Într-un alt considerent în aplicarea art. 29 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, se a reŃinut că 
pentru înscrierea provizorie nu este impusă condiŃia obligatorie a existenŃei cărŃii funciare 
pentru imobil. 

Împotriva sentinŃei au declarat apel Municipiul Iaşi reprezentat de Primar şi Primarul 
Municipiului Iaşi formulând critici cu privire la lipsa calităŃii de proprietar a petentului, 
calitate ce o poate avea numai H.S., care a solicitat restituirea imobilului în nume propriu, 
fiind şi titulara dreptului de a cere înscrierea în cartea funciară. 

Într-un alt motiv se arată că lipseşte actul constitutiv de proprietate, cum s-a reŃinut 
corect de BCPI Iaşi, conform art. 21 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 10/2001; restituirea în natură se 
dispune prin dispoziŃia motivată a primarului în speŃă. 

PârâŃii au formulat critici şi în ce priveşte înscrierea provizorie ce este posibilă numai 
dacă cartea funciară s-a deschis. 

Au precizat apelanŃii că pentru imobilul în litigiu str. P. nr. 73-75 din Iaşi, sunt 
încheiate contracte de vânzare-cumpărare, astfel că în condiŃiile Legii nr. 10/2001 modificată 
prin Legea nr. 1/2009 restituirea în natură nu este posibilă, impunându-se introducerea în 
cauză a actualilor proprietari, persoane interesate în cauză. 

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri fiind depuse contracte de vânzare-
cumpărare, sentinŃa civilă nr. 1265/2008 a Tribunalului Iaşi prin care s-a admis excepŃie lipsei 
dovezii calităŃii mandatarului Z.I. de reprezentant al reclamantei H.S.. Anulează cererea 
formulată de reclamanta H.S. prin mandatar Z.I. în contradictoriu cu pârâtul Primarul 
Municipiului Iaşi şi având ca obiect contestaŃie formulată în baza Legii nr. 10/2001. 

În faza judecăŃii în apel a formulat cerere de intervenŃie în interesul apelantei H.S. 
invocând că este titulara dreptului de proprietate, contractul de vânzare de drepturi 
succesorale nr. 4147/23.08.2007 face obiectul urmăririi penale, a unei cauze civile în dosarul 
nr. 17630/2008 pe rolul Judecătoriei Iaşi în curs de judecată şi apărări comune cu ale pârâŃilor 

În apel a intervenit în proces în interesul apelanŃilor SC „R.” SRL, ce este parte în alt 
proces pe rolul judecătoriei cu H.S. şi Z.I. cu obiect grăniŃuire. 

Tribunalul Iaşi prin decizia civilă nr. 442 din 6 octombrie 2010 a respins apelul şi 
cererea de intervenŃie. 

Pentru a pronunŃa hotărârea instanŃa de apel a păstrat situaŃia de fapt stabilită de prima 



instanŃă şi a constatat că sunt incidente dispoziŃiile art. 29 alin. (2) lit. b din Legea nr. 7/1996; 
s-a solicitat intabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce nu a rămas 
irevocabilă. 

A reŃinut tribunalul că Z.I. a dovedit calitate de proprietar prin contractul de vânzare-
cumpărare de drepturi succesorale nr. 439/2007 coroborat cu efectele sentinŃei civile nr. 
2217/2007 a Tribunalului Iaşi, că emiterea unei noi dispoziŃii de Primar nu este necesară. 
Scopul publicităŃii fiind de a se asigura opozabilitatea erga omnes a actelor juridice şi faptelor 
juridice referitoare la imobil. 

Înscrierea provizorie este posibilă chiar şi atunci când nu s-a deschis cartea funciară 
pentru că nu este definitivă, nu are un efect constitutiv de drepturi. A reŃinut tribunalul că se 
poate deschide carte funciară în baza unei cereri provizorii, până la întocmirea cărŃilor 
funciare pentru toate imobilele din Ńară, fiind incidente art. 59 din Legea nr. 7/1996 şi art. 62 
alin. 1 din Regulamentul dat în aplicarea legii. 

Recurs împotriva hotărârii Tribunalului Iaşi au declarat intimaŃii-pârâŃi Municipiul 
Iaşi, reprezentat de Primar şi Primarul Municipiului Iaşi, expunerea şi dezvoltarea motivelor 
de recurs impunând încadrarea în art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă. 

Se susŃine că instanŃele au aplicat greşit legea, a art. 48 din Legea cadastrului şi 
publicităŃii imobiliare ce prevede că registratorul poate a admis cererea şi dispune înscrierea 
provizorie dacă înscrisul individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi însoŃit 
de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare alăturat altor condiŃii ce nu sunt 
îndeplinite. 

Precizează recurenŃii că la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr., 439/08.03.2007 vânzătoarea nu se afla în proprietatea bunului ce a fost 
vândut conform Legii nr. 112/1995, imobilul nu se restituie în natură ci numai în echivalent. 

În recursul declarat intervenienta H.S. formulează critici comune cu ceilalŃi pârâŃi, 
aplicarea greşită a legii, nu există carte funciară deschisă pentru imobilul în cauză şi un drept 
de proprietate de sine stătător, la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare de 
drepturi succesorale nu se afla în posesia imobilului, fiind necesară emiterea dispoziŃiei de 
primar. Se arată că imobilul nu este individualizat conform art. 48 din Legea nr. 7/1996. 

Prin întâmpinare petentul Z.I. a reiterat apărările şi susŃinerile din plângere, solicitând 
respingerea recursului, instanŃele au aplicat corect dispoziŃiile legale în materie. 

Analizând lucrările dosarului în limita motivelor de recurs, a dispoziŃiilor legale în 
materie Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităŃii imobiliare şi Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară (Ordinul nr. 
633/2006 a Directorului general al AgenŃiei NaŃionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), 
Curtea a reŃinut că procedura de înscriere în cartea funciară este stabilită prin norme 
imperative, ce sunt de strictă interpretare, supusă unor condiŃii ce trebuie îndeplinite şi 
mijloace de probă, pentru fiecare operaŃiune dată în competenŃa registratorului de carte 
funciară, finalizată prin încheiere, act de procedură supus controlului judiciar în instanŃa de 
judecată în calea de atac a plângerii. 

Aplicarea şi interpretarea normelor trebuie să fie unitară, neavând relevanŃă data 
finalizării lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg 
teritoriul Ńării sau a unei unităŃi administrativ-teritoriale, cartea funciară fiind întocmită pentru 
fiecare imobil conform art. 19 din Legea nr. 7/1996, modificată şi republicată.  

Curtea a constatat că în dosarul nr. 80173/26.08.2008 al O.C.P.I. Iaşi/B.C.P.I. Iaşi Z.I. 
a solicitat înscrierea provizorie a dreptului de proprietate, precizând că actele în forma 
legalizată se găsesc în dosarul nr. 61044/02.07.2008. 

În cauza menŃionată prin încheierea din 15.08.2008 s-a respins cererea de intabulare a 
dreptului de proprietate, formulată de aceeaşi persoană pentru imobilul situat în Iaşi, str. P., 
nr. 73-75-A (fosta 73) identificat în parcela CC cu suprafaŃa de 4.162 m.p. 

Prin încheierea dată cu nr. 61.044/2008 s-a constatat că pentru imobilul menŃionat nu 
există documentaŃie tehnică cadastrală avizată de O.C.P.I., nefiind îndeplinite cerinŃele art. 49 
din Legea nr. 7/1996. 

În prezenta cauză Z.I. a cerut înscrierea provizorie, în baza aceloraşi înscrisuri sentinŃa 



civilă nr. 2217/28.11.23007 a Tribunalului Iaşi – SecŃia civilă prin care s-a anulat dispoziŃia 
nr. 2373/10.10.2007 emisă de Primarul Municipiului Iaşi şi s-a dispus restituirea în natură 
către reclamanta H.S. a terenului situat în Iaşi, str. P.,r nr. 73-75 şi 75-bis, având suprafaŃa de 
5.282,20 m.p. şi a construcŃiilor de pe acest teren identificat în schiŃa anexă la raportul de 
expertiză. SentinŃa este definitivă prin Decizia civilă nr. 73/13.06.2008 a CurŃii de Apel Iaşi, 
nu însă şi irevocabilă. 

În faza administrativă a soluŃionării cererii în procedura necontencioasă pârâtul nu a 
prezentat contractul prin care a pretins că îi sunt transmise drepturile succesorale, înscris 
depus la judecătorie (f. 18 dosar fond). 

Prin contractul de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale autentificat sub nr. 439 
din 08 martie 2007 la B.N.P. H.S. s-a obligat să vândă lui Z.I. drepturile succesorale de pe 
urma defunctei A.J. referitoare la imobilul din Municipiul Iaşi, str. P., nr. 73, vânzătoarea s-a 
obligat să depună toate diligenŃele şi să îndeplinească toate formalităŃile necesare în vederea 
obŃinerii actelor de proprietate aferente imobilului ce face obiectul actului. 

PărŃile au convenit prin acelaşi act şi asupra subrogării lui Z.I. în toate drepturile 
vânzătoarei privind restituirea în natură a imobilului conform Legii nr. 10/2001 şi ca „toate 
drepturile ce vor fi recunoscute vânzătoarei cu privire la imobil să revină de drept în 
proprietatea cumpărătorului iar actele de proprietate să fie emise pe numele acestuia”. 

Imobilul obiect al convenŃiei pentru transmiterea de drepturi succesorale este supus 
regimului juridic al Legii nr. 10/2001, H.S. fiind persoană îndreptăŃită la măsuri reparatorii, 
stabilită în instanŃa de judecată, în cadrul procedurii prevăzută de Legea nr. 10/2001 şi a 
Normelor metodologice de aplicare. 

Prin aplicarea greşită a legii, instanŃele au reŃinut că cererea de înscriere provizorie 
îndeplineşte condiŃiile pentru a fi admisă. 

Curtea a avut în vedere că sintagma „înscriere în cartea funciară” ca operaŃiune din 
Capitolul II Legea nr. 7/1996 „Procedura de înscriere” desemnează trei feluri de înscrieri, aşa 
cum sunt prevăzute în art. 26 alin. (4) şi anume: 

a) intabularea, având ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale (cerere respinsă 
pentru Z.I.); 

b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiŃia justificării ulterioare (obiect al 
judecăŃii în cauză); 

c) notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor 
juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acŃiunilor şi căilor de atac în justiŃie, 
precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară, ce nu 
este incident în cauză. 

Curtea a reŃinut că „înscrierea”, poate fi dispusă numai atunci când sunt îndeplinite 
cumulativ condiŃiile impuse de lege pentru fiecare din cele trei modalităŃi, prevăzute de lege. 

Verificarea îndeplinirii condiŃiilor cerute de lege pentru a se dispune „înscrierea” 
cererea nu trebuie raportată numai la efectele sale faŃă de terŃ, a obligaŃiei impusă prin lege de 
a se înscrie în cartea funciară a drepturilor reale asupra unui imobil, oricare ar fi modalitatea 
dobândirii, ori a valorii şi forŃei probante a titlurilor solicitantului, în speŃă cumpărător şi 
vânzător, Curtea a constatat că registratorul de carte funciară are obligaŃia de a verifica în 
procedura prev. de art. 47 din Legea cadastrului şi publicităŃii imobiliare condiŃiile impuse de 
lege prin clasificarea din art. 26 alin. (4), coroborată cu art. 22 care prevede: 

„Înscrierea unui drept se poate efectua numai: 
a) împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului 

asupra căruia înscrierea urmează a fi făcută, ipoteză în care cartea funciară trebuie să existe, 
să fie constituită; 

b) împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, şi-a grevat dreptul, dacă amândouă 
înscrierile se cer deodată”, a doua situaŃie când cartea funciară nu a fost alcătuită, în care se 
află recurentul. 

În fazele procesuale anterioare instanŃele au reŃinut incident art. 29 alin. (2) din lege 
care prevede: 

„Înscrierea provizorie poate fi cerută în următoarele situaŃii… 



b) când se solicită intabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce 
nu a rămas irevocabilă…”. 

Petentul cu înscrisurile ataşate la cerere a justificat calitatea procesuală, interesul, nu a 
contestat că hotărârea prin care s-a dispus restituirea imobilului vânzătoarei H.S., în procedura 
Legii nr. 10/2001 nu este irevocabilă, faptul că dreptul vânzătoarei nu este intabulat. 

DispoziŃia citată trebuie coroborată însă cu art. 22 lit. a) şi b) din lege. În speŃă, dreptul 
vânzătoarei nu este intabulat, fiind în curs de stabilire condiŃia impusă prin art. 22 lit. a) nu 
este îndeplinită, iar intabularea se poate dispune numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile [art. 20 alin. 1) şi 3)]. 

CondiŃia cerută de art. 22 lit. b) nu este îndeplinită, pentru că H.S. a dispus de dreptul 
său înainte de a fi înscris (textul şi-a grevat dreptul) iar petentul nu a cerut „înscrierea 
deodată”, iar pentru vânzătoare înscrierea nu este posibilă, nefiind dată hotărârea irevocabilă. 

Curtea a constatat că respingerea cererii de înscriere provizorie este justificată întrucât 
condiŃiile cerute cumulativ de lege prin art. 22 nu sunt îndeplinite pentru petent în nici una din 
cele două ipoteze analizate cu referire la art. 29 alin. (2) lit. b,la situaŃia de fapt invocată în 
plângere şi temeiul de drept precizat.  

În materia publicităŃii imobiliare, registratorul potrivit competenŃei sale şi instanŃa de 
control judiciar aplică şi interpretează legea. Obligatorii pentru instanŃele de judecată sunt 
numai deciziile pronunŃate de Î.C.C.J. în SecŃiile Unite în recurs în interesul legii în 
interpretarea şi aplicarea unitară a legii şi nu opiniile din literatura de specialitate. 

Judecătorul are obligaŃia de a se pronunŃa asupra a ceea ce a fost investit, şi a judeca 
pricina în cadrul legal corespunzător pretenŃiilor formulate, stabilind temeiul de drept. 

Curtea a reŃinut că Legea nr. 7/1996 a intrat în întregime în vigoare la data de 24 iunie 
1996, iar sistemele de publicitate anterioară şi-au încetat aplicabilitatea la 01 iulie 1999 când 
Legea cadastrului şi publicităŃii imobiliare a fost pusă efectiv în aplicare. 

În speŃă, operaŃiunile juridice privind transmiterea dreptului de proprietate între Z.I. şi 
H.S. sunt localizate în anul 2007, sub condiŃie, fiind incidentă Legea nr. 10/2001 în stabilirea 
dreptului vânzătorului, supuse în totalitate în ce priveşte intabularea şi înscrierea provizorie a 
dispoziŃiilor Legii nr. 7/1996. Imobilul este amplasat în municipiul Iaşi, regiune în care nu s-a 
aplicat Decretul-lege nr. 115/1938. 

Finalitatea urmărită de petent prin cele două cereri adresate B.C.P.I. Iaşi/O.C.P.I. Iaşi 
este aceeaşi de intabulare a unui drept de proprietate, definitiv, respinsă prin încheiere şi 
respectiv în prezenta cauză, înscriere provizorie, procedura aplicabilă, ce include şi condiŃiile 
fiind reglementată prin Legea nr. 7/1996 şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare a 
birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară. 

Modificarea adusă prin Legea nr. 7/1996 prin Titlul XII al Legii nr. 247/2005 invocată 
în motivarea în drept a plângerii, republicată şi dată o nouă numerotare textelor, invocată în 
motivarea în drept a plângerii, nu aduce atingere normelor de drept substanŃial în vigoare la 
momentul soluŃionării cererii. 

La data judecării recursului art. 59 din Legea nr. 7/1996 a fost abrogat prin O.U.G. nr. 
64/2010, dispoziŃia impunea însă întocmirea cărŃii funciare cu referire expresă la titlurile de 
proprietate emise în temeiul legilor funciare. 

Referitor la înscrierea în vechile registre de publicitate imobiliară până la deschiderea 
cărŃii funciare, Curtea a reŃinut că norma este de strictă interpretare, pentru transmiterea 
drepturilor reale imobiliare valabil încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996, 
situaŃie în care nu se află petentul. Astfel, numai anumite categorii de înscrieri enumerate 
privilegii, ipoteci legale, sechestru, urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale şi vor 
înscrie în vechile registre nu şi înscrierea provizorie a dreptului petentului dobândit sub 
regimul legii noi. 

Curtea a reŃinut că cererea petentului, dreptul şi obligaŃiile acestuia şi ale vânzătoarei 
privind publicitatea imobiliară s-au născut sub imperiul Legii nr. 7/1996, fiind supuse 
condiŃiilor de intabulare şi înscriere provizorie analizate, art. 22 şi art. 29 din lege, pe care nu 
le îndeplineşte pentru considerentele expuse. 

InstanŃele au analizat constituirea, transmiterea şi grevarea dreptului de proprietate, 



efectele între părŃile contractante şi faŃă de terŃi în faza judecăŃii în primă instanŃă şi apel. 
Însă, au omis să examineze cererea prin prisma dispoziŃiilor art. 22 din Legea nr. 

7/1996 ce constituie norma de drept comun pentru orice modalitate de înscriere fără de care, 
în speŃă, „înregistrarea” provizorie cerută nu este posibilă. 

În ce priveşte celelalte critici din recurs, susŃinerile asupra imposibilităŃii restituirii în 
natură a imobilului, exced limitelor investirii instanŃei, judecata are ca efect înscrierea 
provizorie a unui drept real, condiŃionată nu numai de o hotărâre definitivă, dată pentru H.S., 
în speŃă, ci şi de întocmirea cărŃii funciare, prealabil, în care titular al dreptului să fie acesta, 
fie, cartea funciară nefiind constituită de o înscriere deodată, cerere cu care petentul nu a 
investit B.C.P.I. Iaşi. 

În consecinŃă, Curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a admis recursul 
formulat de Municipiul Iaşi şi Primarul mun. Iaşi şi de H.S. împotriva deciziei civile nr. 442 
din 06 octombrie 2010 a Tribunalului Iaşi, pe care a modificat-o în tot. A fost admis apelul 
formulat de Municipiul Iaşi şi de Primarul mun. Iaşi şi cererea de intervenŃie în interesul 
apelanŃilor formulată de H.S. împotriva sentinŃei civile nr. 15253 din 15 decembrie 2008 a 
Judecătoriei Iaşi pe care a schimbat-o în tot. A fost respinsă plângerea formulată de Z.I. 
împotriva încheierii nr. 80173 din 26.08.2008 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Iaşi – Serviciul de Publicitate Imobiliară Iaşi, în contradictoriu cu Municipiul Iaşi 
şi Primarul mun. Iaşi. 

 

6. Rejudecarea cauzei în apel. Schimbarea situaŃiei de fapt după casare. 
ConsecinŃe 

Aplicarea corectă a legii, faŃă de situaŃia de fapt ivită după casare, nu duce la o 
încălcare a art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, atât timp cât instanŃa de 
rejudecare îşi păstrează dreptul de apreciere cu privire la problemele de 
fapt Deoarece situaŃia de fapt ce a condus la rezolvarea problemei de drept 
din decizia de casare s-a schimbat, ea nu mai poate sta la baza soluŃiei ce 
se pronunŃă în urma rejudecării apelului 

Art. 1 alin.2 din Legea nr. 10/2001; Art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă; 

Decizia civilă nr. 5 din 14 ianuarie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 776/19.06.2007 pronunŃată în dosarul nr. 6349/89/2006, 
Tribunalul Vaslui, SecŃia civilă, a respins acŃiunea formulată de reclamanŃii C.V.-C., Z.M., 
B.E.-C., C.I.-C. şi C.D. în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Bârlad. 

În motivarea sentinŃei, s-a reŃinut că reclamanŃii sunt moştenitorii defuncŃilor P.V. şi 
P.E., care au fost proprietarii imobilului din Bârlad, compus din construcŃie cu destinaŃia de 
locuinŃă şi teren în suprafaŃă de 464,10 m.p., imobil ce a trecut în proprietatea statului în baza 
Decretului de expropriere nr. 846/1996. 

Din raportul de expertiză tehnică judiciară, întocmit în cauză, a rezultat că suprafaŃa 
solicitată în baza Legii nr. 10/2001 este ocupată de un bloc de locuinŃe (152 m.p.), spaŃiu 
verde aferent blocului (81 mp), alei pietonale (75 mp) şi teren cu destinaŃia parcare (302 mp), 
astfel încât restituirea în natură nu este posibilă. 

În consecinŃă, s-a apreciat că este legală dispoziŃia nr.2195/24.08.2007 emisă de pârât, 
prin care s-a propus acordarea de despăgubiri, în condiŃiile Titlului VII al Legii nr. 247/2005. 

Apelul declarat de către reclamanŃi împotriva sentinŃei menŃionate a fost respins ca 
nefondat prin decizia nr. 33/27.02.2008 pronunŃată de Curtea de Apel Iaşi, SecŃia civilă, prin 
care s-a confirmat legalitatea şi temeinicia considerentelor primei instanŃe. 

Recursul declarat de către reclamanŃi împotriva deciziei menŃionate a fost admis prin 
decizia nr. 1214/6.02.2009 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, cu consecinŃa 
casării deciziei recurate şi a trimiterii cauzei la aceeaşi instanŃă pentru rejudecare. 

Pentru a pronunŃa această decizie, s-a constatat că instanŃa de apel nu a răspuns 



motivului de apel vizând acordarea de măsuri reparatorii constând în compensarea cu alte 
bunuri şi servicii de către entitatea investită cu soluŃionarea notificării, în condiŃiile în care 
terenul solicitat prin notificare este imposibil de restituit în natură. 

S-a ignorat că, pentru terenul afectat de amenajări de utilitate publică, solicitat de 
reclamanŃi, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bârlad nr. 99/31.03.2005, pârâtul 
a oferit în echivalent un teren, iar reclamanŃii şi-au exprimat acordul pentru acceptarea acestei 
măsuri compensatorii. 

Curtea de Apel Iaşi, prin decizia nr.70/15.04.2009, a admis apelul reclamanŃilor şi a 
schimbat în tot sentinŃa atacată. 

În consecinŃă, a admis contestaŃia şi a modificat în parte dispoziŃia nr. 
2195/24.08.2006 emisă de Primarul Municipiului Bârlad, în sensul acordării de măsuri 
reparatorii prin compensare cu teren liber, în suprafaŃă de 598,80 mp, situat în Bârlad, str. 
B.Şt.D., potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bârlad nr. 99/31.03.2005. 

S-a arătat în considerente, că, potrivit art. 10 alin. 10 raportat la art.10 alin. 2 din 
Legea nr. 10/2001, se pot acorda măsuri reparatorii în echivalent prin compensare cu bunuri şi 
servicii pentru terenul preluat abuziv cu acordul persoanei îndreptăŃite. 

În speŃă, reclamanŃii au fost de acord să li se restituie o suprafaŃă de teren echivalentă 
în compensare, dintre cele prevăzute prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bârlad 
nr. 99/31.03.2005, confirmată prin adresa Nr. 11578/27.11.2007 emisă de Primăria 
Municipiului Bârlad, respectiv terenul oferit prin adresa nr. 7787/12.11.2007 a aceleiaşi 
autorităŃi administrative, situat în Bârlad, str. B.Şt.D., acceptat ca atare. 

Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prin decizia nr. 2190 din 29.03.2010, a admis 
recursurile declarate atât de reclamanŃi, cât şi de pârât, a casat decizia instanŃei de apel şi a 
trimis cauza pentru rejudecarea apelului. 

PronunŃând această decizie, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a reŃinut că instanŃa de 
apel a stabilit că reclamanŃii sunt îndreptăŃiŃi la măsuri reparatorii pentru o suprafaŃă de 
598,80 mp, expropriată în anul 1966, pentru care a dispus în sarcina unităŃii deŃinătoare 
acordarea de măsuri reparatorii în echivalent prin compensare cu o suprafaŃă egală din terenul, 
situat în Bârlad, str. B.Şt.D., disponibilizat în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Bârlad nr. 99/31.05.2005. 

Criticile reclamanŃilor din motivarea căii de atac vizează compatibilitatea acestei 
dispoziŃii cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/2001, în sensul necesităŃii asigurării unei 
egalităŃi valorice între terenul preluat abuziv de către stat şi cel acordat în compensare. 

Dat fiind caracterul reparator al măsurilor preconizate de legiuitor, se impune ca toate 
aceste măsuri să fie acordate în mod just şi echitabil, astfel încât să acopere, de o manieră 
rezonabilă, prejudiciul suferit de proprietarii ale căror imobile au fost preluate abuziv de stat 
în perioada de referinŃă a Legii nr. 10/2001. 

În acest context, acordarea de măsuri reparatorii constând în compensarea cu alte 
bunuri oferite în echivalent de către entitatea investită cu soluŃionarea notificării, prevăzută de 
art. 10 alin. 10, semnifică, în cazul unui teren imposibil de restituit în natură, punerea la 
dispoziŃie a unui teren de valoare egală, susceptibil a înlocui pierderea materială suferită, 
egalitatea valorică fiind, prin definiŃie, de esenŃa unei acŃiuni de compensare. 

Astfel, în mod greşit a apreciat instanŃa de apel că măsura compensării, acceptată de 
către persoanele îndreptăŃite, trebuie să reflecte întinderea terenului preluat abuziv, şi nu 
valoarea acestuia, după cum rezultă din prevederea legală menŃionată anterior. 

Pentru acest motiv, s-a impus admiterea recursului reclamanŃilor, fiind întrunit cazul 
descris de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă. 

S-a constatat, însă, că, din probele deja administrate, nu rezultă nici valoarea terenului 
preluat abuziv de către stat, nici valoarea terenului oferit în compensare pentru ca această 
instanŃă să determine conŃinutul valoric al măsurii reparatorii dispuse necontestat în cauză. 

Fiind necesară administrarea unei probe noi, respectiv o expertiză topografică, în 
condiŃiile art. 10 alin. 9 Cod procedură civilă, s-a dispus casarea deciziei recurate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecarea apelului la aceeaşi instanŃă, conform art. 312 alin. 3 Cod procedură 
civilă. 



Cu ocazia rejudecării apelului, s-a procedat la efectuarea unei expertize tehnice de 
evaluare a terenului preluat abuziv de statul român de la autorii reclamanŃilor, precum şi a 
celui oferit în compensare de către pârât. 

De asemenea, instanŃa de apel - având în vedere susŃinerile formulate în recurs de către 
Primarul Municipiului Bârlad - din oficiu, în baza rolului activ, a solicitat pârâtului-intimat să 
facă dovada regimului juridic actual al terenului oferit în compensare reclamanŃilor. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de susŃinerile părŃilor, de ansamblul 
materialului probator administrat în cauză şi de prevederile legale incidente, Curtea a 
constatat că apelul declarat de reclamanŃi nu este întemeiat. 

În acest sens, Curtea a reŃinut că reclamanŃii-apelanŃi sunt moştenitori ai defuncŃilor 
P.V. şi P.E., care au avut în proprietate imobilul, situat în Bârlad, compus din casă de locuit şi 
suprafaŃa de 464,10 m.p. teren, ce a intrat în proprietatea statului în baza Decretului 846/1966. 

După apariŃia Legii nr. 10/2001, urmare a notificării formulate de moştenitorii 
defuncŃilor P.V. şi P.E., Primarul Municipiului Bârlad a emis dispoziŃia nr. 2195/24.08.2006 
prin care a propus acestora acordarea de măsuri reparatorii în echivalent, conform Titlului VII 
din Legea nr. 247/2005 pentru imobilul notificat, ce nu a putut fi restituit în natură. 

C.V.-C., Z.M., B.(fostă C.) E.-C., C.I.-C. şi C.D. au formulat contestaŃie împotriva 
acestei dispoziŃii solicitând restituirea în natură a porŃiunii de teren, care este liberă de 
amenajări de utilitate publică, iar pentru diferenŃa de teren care este afectată de astfel de 
amenajări de utilitate publică să li se atribuie teren în compensare, în altă zonă. 

Expertiza tehnică efectuată la instanŃa de fond a concluzionat că întreaga suprafaŃă de 
teren ce a aparŃinut autorilor reclamantelor este ocupată de construcŃii şi de amenajări de 
utilitate publică, nefiind posibilă restituirea în natură. 

În cursul primei judecăŃi a apelului, prin adresa nr.11578 din 27.11.2007, Primarul a 
învederat instanŃei că Municipiul Bârlad dispune de terenuri, care ar putea fi oferite în 
compensare, conform art. 1 al. 2 din Legea nr. 10/2001. 

La dosarul cauzei a fost depus procesul-verbal din 12.11.2007, de afişare a listei 
bunurilor ce pot fi oferite în compensare persoanelor ce au formulat notificări la Legea nr. 
10/2001, precum şi listele acestor bunuri, din care rezultă că, prin hotărârea Consiliului Local 
Bârlad nr. 99/31.03.2005, s-a aprobat acordarea suprafeŃei de 15.000 m.p. teren în 
compensare, în Bârlad, str. B.Şt.D.. 

Procedând la rejudecarea apelului, Curtea de Apel a efectuat o expertiză de evaluare a 
celor două terenuri, aşa cum s-a stabilit prin decizia de casare. 

Însă, instanŃa de apel constată că Primarul Municipiului Bârlad a înaintat adresa nr. 
17796 din 17.11.2010 prin care a precizat că Municipiul Bârlad nu mai dispune de bunuri sau 
servicii care să poată fi oferite în compensare foştilor proprietari, sau moştenitorilor acestora 
care au formulat notificări în baza Legii nr. 10/2001. 

Prin adresa nr. 17796 din 2.12.2010, Primarul Municipiului Bârlad a făcut cunoscut 
instanŃei că terenul ce a format obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2005 a fost atribuit, 
în totalitate, în compensare altor persoane ce au formulat notificări. 

În dovedirea susŃinerilor, Primarul Municipiului Bârlad a depus la dosarul cauzei 
planul parcelar şi tabelul cu persoanele cărora li s-au atribuit terenuri în compensare. 

Raportat la situaŃia de fapt ivită cu ocazia rejudecării apelului, reclamantele-apelante 
au solicitat să li se acorde despăgubiri băneşti pentru imobilul din litigiu. 

Curtea a reŃinut că, potrivit dispoziŃiei înscrise în art. 315 alin.1 Cod procedură civilă, 
hotărârea instanŃei de recurs este obligatorie pentru instanŃa de trimitere atât în ceea ce 
priveşte modul în care instanŃa de recurs a rezolvat problema de drept din speŃă, cât şi în ceea 
ce priveşte necesitatea administrării anumitor probe. 

Raportat la această prevedere legală, rezultă că situaŃia de fapt urmează să fie stabilită 
de instanŃa care rejudecă fondul şi administrează probele dispuse de instanŃa de casare. 

În prezenta cauză, instanŃa de apel a administrat proba cu expertiza tehnică evaluatoare 
şi a stabilit valorile celor două suprafeŃe de teren – a celei preluate de stat de la autorii 
reclamantelor şi a celei ce era oferită în compensare –însă, în cursul rejudecării, a constatat că 
terenul ce putea fi acordat în compensare apelanŃilor nu mai era disponibil, ca o consecinŃă a 



acordării acestuia altor persoane îndreptăŃite la măsuri reparatorii reglementate de Legea nr. 
10/2001. 

Astfel, Curtea a constatat că situaŃia de fapt ce a condus la rezolvarea problemei de 
drept din decizia de casare s-a schimbat, astfel că nu mai poate sta la baza soluŃiei ce se 
pronunŃă în urma rejudecării apelului. 

Curtea a reŃinut că aplicarea corectă a legii, faŃă de situaŃia de fapt ivită după casare, 
nu duce la o încălcare a art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, atât timp cât instanŃa de 
rejudecare îşi păstrează dreptul de apreciere cu privire la problemele de fapt. 

FaŃă de cele ce preced, instanŃa de apel, reŃinând o nouă situaŃie de fapt cu ocazia 
rejudecării apelului, a constatat că dezlegarea în drept dată de instanŃa de recurs devine 
caducă. 

În ceea ce priveşte solicitarea apelantelor de a li se acorda măsuri reparatorii în 
echivalent bănesc, Curtea a apreciat că cererea nu poate fi primită, atât timp cât art.1 alin.2 
din Legea nr. 10/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, prevede limitativ 
măsurile reparatorii care pot fi oferite persoanelor beneficiare ale actului normativ, între 
acestea negăsindu-se şi despăgubirile băneşti. 

În consecinŃă, în baza art. 296 Cod procedură civilă, a fost respins apelul declarat de 
reclamante şi păstrată sentinŃa atacată. 

7. Prejudiciu moral suferit de soŃia şi fiica persoanei condamnate politic. 
Declararea neconstituŃionalităŃii art. 5 alin. 1 litera a teza I din Legea Nr. 
221/2009 după pronunŃarea instanŃei de fond 

Decizia CurŃii ConstituŃionale - prin care s-a constatat neconstituŃionalitatea 
art. 5 alin. 1 litera a teza I din Legea Nr. 221/2009 - a fost publicată în 
Monitorul Oficial nr. 761 din 15.11.2010, astfel că cererea formulată de 
reclamantă nu mai are fundamentare legală, câtă vreme prevederile legale 
pe care se întemeiază şi-au încetat existenŃa după expirarea termenului de 
45 zile de la publicarea deciziei CurŃii ConstituŃionale în Monitorul Oficial 
al României ca urmare a necorelării lor cu dispoziŃiile ConstituŃiei de către 
Parlament. 

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

Articolul 5 alin. 1 litera a teza I din Legea Nr. 221/2009 Articolul 31 alin. 3 din Legea nr. 47/1992 

Decizia civilă nr. 21 din 18 februarie 2011  

Reclamantele T.L. şi T.A. au solicitat ca, în contradictoriu cu Statul Român – prin 
Ministerul FinanŃelor Publice, prin reprezentanŃii legali - să se constate caracterul politic al 
condamnării defunctului T.D. şi să li se acorde despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit 
prin condamnarea acestuia, în cuantumul de 150.000 Euro 

S-a solicitat şi acordarea cheltuielilor de judecată efectuate în cauză. 
În motivarea acŃiunii, s-a arătat că T.D. a executat, în baza sentinŃei nr. 932 din 3 

august 1951, pronunŃată de Tribunalul Militar Iaşi, în dosarul nr. 605/1951, pedeapsa de 3 ani 
temniŃă grea. în perioada 7.11.1950 – 5.11.1953, după cum rezultă din biletul de eliberare nr. 
7068/5.11.1953. Prin aceeaşi sentinŃă a fost condamnat la 3 ani de degradare civică. 

InfracŃiunea de care a fost învinuit T.D. era „uneltire contra ordinei sociale”, prevăzută 
de art. 209 part. III Cod penal. 



Calitatea de luptător în rezistenŃa anticomunistă a fost recunoscută prin decizia nr. 
2649/29.05.2003. 

Reclamantele au precizat că sunt soŃia, respectiv fiica defunctului T.D., decedat la data 
de 21.06.2005.  

În drept, s-au invocat prevederile art. 1 alin. 1 şi 2 lit. a, art. 4 şi 5 din Legea nr. 
221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora , pronunŃate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.  

Tribunalul Iaşi, prin sentinŃa civilă nr. 2051 din 25.10.2010, a admis în parte acŃiunea 
civilă formulată de reclamantele T.L. şi T.A., în contradictoriu cu pârâtul Statul Român, prin 
Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentat de către DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 
JudeŃului Iaşi şi a constatat caracterul politic al condamnării suferite de T.D. (în prezent, 
decedat) potrivit prevederilor Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi 
măsurile asimilate acestora pronunŃate în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989. 

S-au acordat reclamantelor T.L. şi T.A. despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit 
prin condamnarea defunctului T.D., în cuantum de 2000 euro pentru fiecare în parte (câte 
2000 euro pentru soŃie şi 2000 euro pentru fiică) sau contravaloarea acestor sume în lei, la 
data executării hotărâri. 

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantelor suma de 1000 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că, prin probatoriul administrat, s-a 
dovedit atât împrejurarea că T.D. a suferit o condamnare politică, cât şi tratamentul degradant 
la care a fost supus în arest preventiv şi, apoi, când a executat pedeapsa, precum şi dificultăŃile 
în a-şi continua studiile şi a obŃine un loc de muncă stabil şi potrivit pregătirii, ulterior ieşirii 
din închisoare. 

La data de 07 noiembrie 1950, T.D. a fost arestat şi apoi condamnat prin sentinŃa nr. 
932/1951 de Tribunalul Militar Iaşi, la 3 ani temniŃă grea şi 3 ani degradare civică pentru 
crima de uneltire contra ordinii sociale. Defunctul T. a fost „pedepsit” pentru că lupta 
împotriva unui regim instaurat şi menŃinut prin teroare şi încălcarea flagrantă a drepturilor 
fundamentale ale omului. 

Atât în arestul preventiv, cât şi în închisoare, defunctul T.D. a suferit tratamente 
inumane şi degradante şi anume : frig, privare de somn şi înfometare, teroare psihică şi abuz 
fizic (obligarea să mănânce alimente foarte fierbinŃi, căŃărări cu unghiile pe ziduri, celule 
supraaglomerate, fără elementare condiŃii de igienă, schingiuire prin bătăi sistematice, teama 
de a se exprima liber), cât şi muncă pe timpul nopŃii şi veghe în timpul zilei, obligatorii.  

Cât priveşte familia defunctului T.D., respectiv soŃia şi fiica, au fost alături de acesta 
dar, din depoziŃiile martorilor, nu a rezultat că ar fi suferit anumite presiuni, astfel încât 
cuantumul prejudiciului moral nu poate fi compensat cu 150.000 euro, cererea acestora fiind 
mult dimensionată în raport cu circumstanŃele reale care le privesc pe ambele.  

Martorii nici nu au cunoştinŃă că acestea ar fi avut probleme în urma condamnării cu 
caracter politic a defunctului soŃ şi tată. 

InstanŃa a apreciat totuşi că familia a fost alături moral de cel care a suferit tratamente 
inumane şi degradante, dar acesta nu mai este în viaŃă pentru a primi o compensaŃie morală 
mult mai mare ce i s-ar fi cuvenit în atare situaŃie. 

Având în vedere prejudiciul moral creat indirect prin suferinŃele fostului soŃ şi tată, 
instanŃa a apreciat că li se pot acorda reclamantelor despăgubiri morale, în cuantum de 200 
euro pentru fiecare. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat apel atât reclamantele T.L. şi T.A., cât şi pârâtul 
Statul Român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentat de DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi. 

Reclamantele nu au arătat până la prima zi de înfăŃişare motivele de nelegalitate şi 
netemeinicie ale sentinŃei apelate, contrar prevederilor art. 287 alin. 2 Cod procedură civilă. 

Statul Român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentat de DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi , consideră că sentinŃa tribunalului este nelegată sub 
aspectul acordării sumei de 2.000 Euro, cu titlu de despăgubiri morale în favoarea fiecăreia 



dintre reclamante. 
Învederează apelantul că Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic 

şi măsurile administrative asimilate acestora a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 
62/2010, care a plafonat despăgubirile morale ce pot fi acordate de către instanŃe în baza 
acestui act normativ. 

Apelantul arată că O.U.G. nr. 62/2010 a fost declarată neconstituŃională prin decizia 
nr. 1384 din 20.10.2010 a CurŃii ConstituŃionale a României, iar dispoziŃiile art. 5 alin. 1 lit. a 
din Legea nr. 221/2009 au fost declarate neconstituŃionale prin decizia nr. 1358 din 
21.10.2010 a CurŃii ConstituŃionale. 

Afirmă apelantul că, prin aceste decizii, Curtea ConstituŃională a constatat că există 
două norme juridice – art. 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990 şi art. 5 alin. 1 litera a din Legea 
nr. 221/2009 – care au aceeaşi finalitate, respectiv acordarea unor sume de bani persoanelor 
persecutate din motive politice, începând cu data de 06.03.1945. 

Se mai arată că, deşi cuantumul indemnizaŃiilor acordate în baza dispoziŃiilor art. 4 din 
Decretul-Lege nr. 118/1990 a fost actualizat periodic, Ńinându-se cont de creşterea inflaŃiei şi a 
indicelui preŃurilor de consum, care au condus la scăderea puterii de cumpărare a acestei 
categorii de persoane, pot exista situaŃii în care măsurile reparatorii cu caracter pecuniar 
prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 să nu fie suficiente în raport cu suferinŃa deosebită 
resimŃită de persoanele care au fost victimele unor măsuri abuzive ale regimului comunist, 
însă acestea nu pot sta la baza instituirii unei noi norme juridice – Legea nr. 221/2002 (art. 5 
alin. 1 lit. a) – cu scop identic cu cel din art. 4 al Decretului-Lege nr. 61/1990. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de susŃinerile părŃilor şi de prevederile 
legale incidente (art. 292 alin. 2 Cod procedură civilă, în ceea ce priveşte apelul 
reclamantelor), Curtea a reŃinut că este întemeiat numai apelul declarat de Statul Român, prin 
Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 
JudeŃului Iaşi. 

În acest sens, Curtea a reŃinut că, prin cererea cu care au investit instanŃa de fond, 
reclamantele T.L. şi T.A. au solicitat, în contradictoriu cu Statul Român, prin Ministerul 
FinanŃelor Publice, să se constate caracterul politic al condamnării defunctului T.D. şi să li se 
acorde despăgubiri, în cuantum de 150.000 euro, pentru prejudiciul moral suferit, în calitate 
de soŃie şi, respectiv fiică, prin condamnarea lui T.D.. 

Reclamantele şi-au motivat în fapt acŃiunea pe împrejurarea că T.D. a executat, în baza 
sentinŃei nr. 932 din 03.08.1951 a Tribunalului Militar Iaşi, pedeapsa de trei ani temniŃă grea, 
în perioada 07.11.1950-05.11.1953, prin aceeaşi sentinŃă fiind condamnat şi la trei ani 
degradare civică, pentru săvârşirea infracŃiunii de uneltire contra ordinii sociale, prevăzute de 
art. 209 part. III Cod penal. 

Reclamantele au precizat că s-a recunoscut calitatea defunctului soŃ şi, respectiv, tată 
de luptător în rezistenŃa anticomunistă prin Decizia nr. 2649 din 29.05.2003. 

Reclamantele şi-au fundamentat juridic pretenŃiile pe dispoziŃiile art. 1 alin. 1, 2 lit. a, 
4 şi 5 din Legea nr. 221/2009. 

Potrivit art. 5 alin. 1 litera a din Legea Nr. 221/2009, orice persoană care a suferit 
condamnări cu caracter politic în perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut 
obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum şi, după decesul acestei 
persoane, soŃul sau descendenŃii acesteia până la gradul al II-lea, inclusiv, pot solicita instanŃei 
prevăzute la art. 4 alin. (4), în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a legii, obligarea 
statului la acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. 

Însă, prin decizia nr. 1358 din 21.10.2010, Curtea ConstituŃională a României a 
constatat că prevederile art. 5 alin. 1 litera a teza I Cod procedură civilă sunt 
neconstituŃionale. 

Pentru a statua astfel, Curtea ConstituŃională a reŃinut că despăgubirile pentru daunele 
morale suferite în perioada comunistă trebuie să fie drepte, echitabile, rezonabile şi 
proporŃionale cu gravitatea şi suferinŃele produse prin aceste condamnări sau măsuri 
administrative. 

Or, aceste dispoziŃii, având acelaşi scop ca şi indemnizaŃia prevăzută de art. 4 din 



Decretul-Lege nr. 118/1990, nu pot fi considerate drepte, echitabile şi rezonabile.  
Potrivit art. 31 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, dispoziŃiile din legile şi ordonanŃele în 

vigoare constatate ca fiind neconstituŃionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la 
publicarea deciziei CurŃii ConstituŃionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, 
după caz, nu pune de acord prevederile neconstituŃionale cu dispoziŃiile ConstituŃiei.  

Pe durata acestui termen, dispoziŃiile constatate ca fiind neconstituŃionale sunt 
suspendate de drept. 

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

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

De altfel, Curtea a apreciat că o reparaŃie a prejudiciului moral suferit atât de defunctul 
T.D. prin condamnarea şi, respectiv executarea pedepsei pentru săvârşirea infracŃiunii de 
uneltire contra ordinii sociale, prevăzute de art. 209 part. III Cod penal, cât şi de către 
reclamantele-apelante - în calitate de soŃie şi de fiică a celui condamnat - o constituie însăşi 
recunoaşterea calităŃii acestuia de luptător în rezistenŃa anticomunistă prin Decizia nr. 2649 
din 29.05.2003 emisă de Comisia pentru constatarea calităŃii de luptător în rezistenŃa 
anticomunistă, în baza OUG nr.214/1999, cât şi prin constatarea caracterul politic al 
condamnării suferite de T.D., potrivit prevederilor Legii nr. 221/2009 privind condamnările 
cu caracter politic şi măsurile asimilate acestora pronunŃate în perioada 06.03.1945 – 
22.12.1989, prin sentinŃa apelată. 

În consecinŃă, în baza art. 296 Cod procedură civilă, a fost admis apelul declarat de 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi, în numele şi pentru Statul Român, 
reprezentat de Ministerul FinanŃelor Publice şi schimbată în parte sentinŃa apelată.  

Cererea reclamantelor privind obligarea Statului român, prin Ministerul FinanŃelor 
Publice la plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului moral suferit prin condamnarea 
soŃului şi, respectiv tatălui acestora, defunctul T.D. a fost respinsă.  

Au fost menŃinute dispoziŃiile din sentinŃa apelată privind constatarea caracterului 
politic al condamnării suferite de T.D. şi de obligare a Statului Român la plata cheltuielilor de 
judecată (onorariu de avocat) efectuate de reclamante cu ocazia judecării la instanŃa de fond. 

 

8. Plângere împotriva încheierii de carte funciară anulată ca netimbrată. 
Necitarea petentului cu 15 zile mai înainte de primul termen de judecată. 
ConsecinŃe 

Împrejurarea că primul termen de judecată a fost fixat la mai puŃin de 15 zile de 
la primirea cererii, nu poate fi invocată de recurent pentru a justifica 
neîndeplinirea obligaŃiei de plată a taxei judiciare de timbru şi a timbrului 
judiciar, deoarece acest termen a fost reglementat în favoarea pârâtului 
pentru a-şi putea pregăti apărarea în raport de demersul judiciar al 
reclamantului. 

Decizia civilă nr. 107 din 18 martie 2011  

Legea nr. 146/1997, art. 20; C.pr.civ., art. 114 ind. 1 alin. 3. 



Prin sentinŃa civilă nr. 2362/11.06.2010 a Judecătoriei Vaslui a fost admisă excepŃia 
nelegalei timbrări a cererii, invocată din oficiu, fiind anulată ca nelegal timbrată plângerea 
formulată de petentul F.M., împotriva încheierii nr. 8047/28.04.2010 emisă de O.C.P.I. – 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, în contradictoriu cu intimata 
AdministraŃia FinanŃelor Publice Vaslui. 

InstanŃa de fond a reŃinut că, potrivit art.9 alin.6 din Legea nr.146/1997, „acŃiunile şi 
cererile prevăzute de (…) Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr.7/1996 (…), altele 
decât cererile de efectuare a operaŃiunilor de publicitate, se taxează cu 8 lei”. 

Din interpretarea dispoziŃiilor art.20 din Legea nr.146/1997 rezultă că dacă taxa de 
timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, instanŃa va pune în vedere reclamantului să achite 
suma datorată până la următorul termen de judecată. Neîndeplinirea obligaŃiei de plată la 
termenul stabilit se sancŃionează cu anularea cererii. 

În speŃă sunt aplicabile şi dispoziŃiile art.9 alin.2 din OG nr.32/1995 privind timbrul 
judiciar, potrivit cărora „în cazul nerespectării dispoziŃiilor prezentei ordonanŃe, se va proceda 
conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru”.  

Având în vedere situaŃia de fapt reŃinută în cauză şi dispoziŃiile legale expuse, instanŃa 
a dispus, în consecinŃă, admiŃând excepŃia invocată şi anulând contestaŃia la executare ca 
nelegal timbrată. 

Tribunalul Vaslui, prin decizia civilă nr. 1/A din 5.01.2011, a respins apelul declarat 
de F.M. şi a păstrat sentinŃa judecătoriei. 

PronunŃând această decizie, tribunalul a reŃinut că, potrivit dispoziŃiilor art. 20 din 
Legea nr. 146/1997, taxele de timbru se plătesc anticipat. În situaŃia în care taxa de timbru nu 
este achitată la data introducerii acŃiunii, instanŃa îi va pune în vedere reclamantului să o 
achite până la următorul termen de judecată. SancŃiunea neîndeplinirii acestei obligaŃii este 
anularea cererii. 

În absenŃa dovezii legalei timbrări a cererii, instanŃa nu poate fi considerată legal 
sesizată şi nu poate soluŃiona nici o altă cerere. 

Din actele dosarului de fond a rezultat că reclamantului i s-a adus la cunoştinŃă faptul 
că trebuie să achite taxa de timbru şi timbrul judiciar, obligaŃie ce nu a fost îndeplinită. Nu are 
relevanŃă pentru îndeplinirea acestei obligaŃii faptul că reclamantul nu avea cunoştinŃe juridice 
sau că nu era asistat de către un avocat. 

InstanŃa nu a putut face aplicarea dispoziŃiilor art. 103 Cod procedură civilă cu privire 
la repunerea în termen, deoarece aceste dispoziŃii sunt aplicabile doar actelor de procedură. 
Or, obligaŃia reclamantului, de a achita taxa de timbru, nu poate fi calificată drept un act de 
procedură. Actul de procedură constă în operaŃiunea juridică, precum şi în înscrisurile făcute 
de participanŃii la proces, în legătură cu activitatea lor procesuală. 

Aşadar, obligaŃia de a achita taxa de timbru nu poate fi calificată, din punct de vedere 
teoretic, drept un act de procedură. Nu are relevanŃă nici faptul că, în finalul considerentelor, 
se face vorbire de „contestaŃia la executare”, în loc de „plângere”.  

Ceea ce constituie titlu executoriu şi întră în puterea lucrului judecat este dispozitivul 
unei sentinŃe şi nu considerentele ei. Chiar dacă în dispozitivul sentinŃei s-ar fi precizat 
„contestaŃie la executare” în loc de „plângere” nu ar fi condus la reformarea hotărârii, în 
condiŃiile în care se poate observa, cu certitudine, că s-ar fi putut strecura o eroare materială 
ce poate fi îndreptată pe calea prevederilor art. 281 pct.1 Cod procedură civilă. 

F.M. a declarat recurs considerând că decizia tribunalului este nelegală. 
În dezvoltarea motivelor de recurs el susŃine că nu a putut lua cunoştinŃă de solicitarea 

instanŃei de a achita taxa judiciară de timbru, pe de o parte, datorită faptului că termenul dintre 
comunicarea citaŃiei şi data judecăŃii a fost scurt, iar, pe de altă parte, datorită faptului că, în 
perioada respectivă, a lipsit de acasă din motive medicale. 

A susŃinut recurentul că instanŃa de fond s-a pronunŃat la primul termen de judecată şi 
el nu a avut posibilitatea să achite taxa de timbru, deoarece a primit acasă doar hotărârea. 

Recurentul a învederat că instanŃa de apel putea să aibă în vedere că, în timpul 
soluŃionării cererii de apel, a achitat atât taxa judiciară de timbru pentru fond, cât şi pe cea 
pentru apel. 



A mai apreciat recurentul că el a formulat contestaŃie la OCPI Vaslui, iar această 
instituŃie a trimis cererea sa la judecătorie, împrejurare în care, invocarea art. 20 din Legea nr. 
146/1997 privind obligaŃia sa de a plăti o eventuală taxă de timbru este neîntemeiată, 
deoarece, în primă fază, a urmat o cale administrativă şi nu o cale judecătorească. 

Legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare în termenul prevăzut de art. 308 alin. 
2 Cod procedură civilă, însă, a depus la dosarul cauzei concluzii scrise prin care a solicitat 
respingerea recursului declarat de F.M., ca nefondat. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de susŃinerile părŃilor şi de prevederile 
legale incidente, Curtea a reŃinut că recursul nu este întemeiat. 

Prin cererea înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui sub nr. 
2148 din 26.05.2010, F.M. a contestat încheierea nr. 8047 din 28.04.2010 emisă de această 
instituŃie şi procesul-verbal de sechestru nr. 15165 din 19.04.2010 întocmit de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice Vaslui. 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, prin adresa nr. 8047 din 
28.05.2010, a înaintat cererea formulată de F.M. la Judecătoria Vaslui, în vederea soluŃionării. 

Cererea petentului a fost înregistrată la Judecătoria Vaslui sub nr. 3543/333/2010 din 
31.05.2010 şi a fost repartizată aleatoriu la completul C.8, stabilindu-se termen de judecată la 
data de 11.06.2010. 

Pentru primul termen de judecată, reclamantul a fost citat cu menŃiunea achitării taxei 
judiciare de timbru de 8 lei şi a timbrului judiciar de 0,15 lei sub sancŃiunea anulării cererii. 

Din dovada de îndeplinire a procedurii de citare din 4.06.2010 rezultă că reclamantul a 
fost citat prin afişare pe uşa principală a locuinŃei de la adresa ce a fost indicată de acesta în 
cererea înaintată Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui. 

Astfel, Curtea a apreciat că F.M. a avut cunoştinŃă de obligaŃia de a achita taxa 
judiciară de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei până la termenul de judecată din 
11.06.2010. 

SusŃinerea recurentului referitoare la faptul că termenul de achitare a taxei judiciar de 
timbru şi a timbrului judiciar a fost foarte scurt şi l-a pus în imposibilitate de a-şi îndeplini 
această obligaŃie nu a fost primită de instanŃa de recurs. 

În acest sens, Curtea a reŃinut că, potrivit art. 1141 alin. 3 Cod procedură civilă, primul 
termen de judecată va fi stabilit astfel încât, de la data primirii citaŃiei, pârâtul să aibă la 
dispoziŃie cel puŃin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea, iar în procesele urgente, cel puŃin 5 
zile. 

Împrejurarea că primul termen de judecată a fost fixat la mai puŃin de 15 zile de la 
primirea cererii nu poate fi invocată de către recurent pentru a justifica neîndeplinirea 
obligaŃiei de plată a taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, deoarece acest termen a 
fost reglementat în favoarea pârâtului pentru a-şi putea pregăti apărarea în raport de demersul 
judiciar al reclamantului. 

În prezenta cauză, F.M. a avut calitatea de reclamant şi, conform art. 30 alin. 1 din 
Legea nr. 146/1997, avea obligaŃia de a achita taxa judiciară anticipat. 

Faptul că recurentul a depus plângerea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vaslui, iar această instituŃie a înaintat-o instanŃei de judecată nu înlătură aplicarea, în speŃă, a 
art. 20 alin. 2 din Legea nr. 46/1997, care prevede că dacă taxa judiciară de timbru nu a fost 
plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acŃiunii sau cererii, instanŃa va pune în 
vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. 

Curtea a apreciat că nici susŃinerea recurentului referitoare la achitarea taxei judiciare 
de timbru în faza apelului şi pentru instanŃa de fond nu este întemeiată, deoarece la dosarul de 
apel se afla chitanŃa nr. 100-22209 din 7.07.2010, care atesta plata taxei judiciare de timbru de 
8 lei, însă recurentul avea obligaŃia de a achita 12 lei (8 lei pentru instanŃa de fond şi 4 lei 
pentru instanŃa de apel). 

De asemenea, recurentul a depus la instanŃa de apel doar un timbru judiciar de 0,15 lei, 
corespunzător acestei faze procesuale, neachitând şi timbru judiciar aferent judecăŃii la 
instanŃa de fond. 

FaŃă de cele ce preced, Curtea a reŃinut că decizia tribunalului a fost dată cu aplicarea 



corectă a prevederilor legale în materie, astfel că motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 
Cod procedură civilă nu este operant în cauză. 

În baza art. 312 al. 1 teza a II-a Cod procedură civilă, a fost respins recursul declarat 
de F.M. şi menŃinută decizia recurată. 

9. Neachitarea taxei judiciare de timbru la primul termen de judecată din apel. 
Cerere de amânare a judecării cauzei. Anularea apelului ca netimbrat. 
Neîncălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului de acces la justiŃie  

Potrivit dispoziŃiei înscrise în art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, taxele 
judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar conform alin. 2 al aceluiaşi text, 
dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantum legal, în 
momentul înregistrării acŃiunii sau cererii, instanŃa îi va pune în vedere 
petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. 

Articolul 20 alin. 3 din lege stabileşte că neîndeplinirea obligaŃiei de plată până 
la termenul stabilit se sancŃionează cu anularea acŃiunii sau cererii. 

Limitările aplicate recurentului prin alin. 2 al art. 20 din Legea nr. 146/1997 nu 
au restrâns accesul acestuia la justiŃie de o manieră sau într-o măsură în 
care dreptul este atins chiar în substanŃa sa, restrângerea dreptului de 
acces urmărind un scop legitim şi fiind proporŃională cu acesta. 

Decizia civilă nr. 115 din 25 martie 2011  

Legea nr. 146/1997, art. 20; ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, art. 6. 

Prin încheierea din 4 noiembrie 2009 pronunŃată de Judecătoria Paşcani s-a dispus 
vânzarea bunului imobil - apartament compus din 3 camere şi dependinŃe, situat în Paşcani, de 
executorul judecătoresc, prin licitaŃie publică. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 313 din 31.05.2010, a anulat ca netimbrat apelul 
formulat de pârâtul C.M.-C. împotriva încheierii pronunŃate de Judecătoria Paşcani în şedinŃa 
publică din 04.11.2009.  

PronunŃând această decizie, tribunalul a reŃinut că, în conformitate cu art. 11 alin. 2 
din Legea nr. 146/ 1997, tribunalul i-a pus în vedere apelantului să achite taxa de timbru de 4 
lei şi un timbru judiciar de 0,3 lei 

 Pentru termenul acordat în acest sens, apelantul nu a făcut dovada achitării taxelor de 
timbru menŃionate, astfel că, în baza art. 20 alin. 3 din Legea nr.146/1997, s-a anulat ca 
netimbrat apelul. 

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

În dezvoltarea motivului de recurs, el a susŃinut că instanŃa de apel nu a Ńinut cont de 
faptul că s-a aflat în imposibilitate justificată de a se prezenta la termenul de judecată din 
31.05.2010, deşi la dosar a fost trimisă, prin fax, o cerere de amânare a judecăŃii apelului pe 
motive medicale, cerere la care a fost anexată şi adeverinŃa medicală doveditoare.  

A susŃinut recurentul că, faŃă de această împrejurare – ce se dovedeşte mai presus şi 
independentă de voinŃa sa – este evident că nu s-a putut prezenta în instanŃă, iar din acest 
considerent nu a putut achita taxa de timbru aferentă cererii de apel, întrucât domiciliază în 
municipiul Paşcani, însă achitarea taxelor se face doar la AdministraŃia FinanŃelor Publice 
Locale Iaşi. 

Recurentul a învederat că, prin soluŃia pronunŃată, i s-a încălcat grav dreptul la un 
proces echitabil şi i-a fost restrâns liberul acces la justiŃie, principii fundamentale într-un stat 
de drept.  

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate de recurent, de 
ansamblul materialului probator existent la dosarul cauzei şi de prevederile legale incidente, 
Curtea a constatat că recursul nu este întemeiat. 

În acest sens, Curtea a reŃinut că, prin încheierea pronunŃată în şedinŃa publică din 



04.11.2009, Judecătoria Paşcani a dispus vânzarea prin licitaŃie publică a apartamentului din 
Paşcani. 

C.M.-C. a exercitat calea de atac a apelului împotriva acestei încheieri, iar prin 
rezoluŃia preşedintelui completului de judecată – la care dosarul a fost repartizat în mod 
aleatoriu – s-a pus în vedere apelantului să achite taxa judiciară de timbru de 4 lei şi timbru 
judiciar de 0,3 lei. 

În baza acestei rezoluŃii, apelantul a fost legal citat pentru primul termen de judecată al 
apelului, punându-i-se în vedere ca, până la termenul de judecată din 31.05.2010, să achite 
taxa judiciară de timbru de 4 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei, conform procesului-verbal şi 
dovezii de îndeplinire a procedurii de citare, întocmit la data de 15.03.2010. 

Prin cererea depusă la dosarul cauzei, la data de 28.05.2010, apelantul a solicitat 
amânarea judecării cauzei motivat de faptul că nu se poate prezenta în instanŃă din motive 
medicale.  

În dovedirea cererii, apelantul a depus la dosarul cauzei adeverinŃa medicală care 
atesta că acesta este suferind de conjunctivită, timpul de recuperare fiind de şapte zile, între 
28.05 şi 03.06.2010. 

La termenul de judecată din 31.05.2010, apelantul nu s-a prezentat în instanŃă şi nici 
nu a făcut dovada achitării taxelor judiciare de timbru ce i-au fost puse în vedere. 

Potrivit dispoziŃiei înscrise în art. 20 alin. 1 din Legea nr.146/1997, taxele judiciare de 
timbru se plătesc anticipat, iar conform alineatului 2 al aceluiaşi text, dacă taxa judiciară de 
timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acŃiunii sau cererii, 
instanŃa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de 
judecată.  

Articolul 20 alin. 3 din lege stabileşte că neîndeplinirea obligaŃiei de plată până la 
termenul stabilit se sancŃionează cu anularea acŃiunii sau cererii. 

Raportat la cele expuse, Curtea a reŃinut că tribunalul a procedat la o corectă aplicare a 
alineatului 3 a art. 20 din Legea nr. 146/1997, atât timp cât apelantul – care nu a achitat taxa 
judiciară de timbru şi timbru judiciar la momentul depunerii cererii de apel la tribunal – nu şi-
a îndeplinit obligaŃia de plată a taxelor judiciare de timbru până la primul termen de judecată 
din apel. 

SusŃinerea apelantului că s-ar fi aflat în imposibilitate de a achita aceste taxe din 
motive medicale nu poate fi primită, deoarece adeverinŃa medicală nu atestă imposibilitatea 
acestuia de a se deplasa şi de a achita taxele datorate. 

Mai mult, prin adeverinŃa medicală se recomandă tratament în perioada 28.05.2010-
03.06.2010, în timp ce apelantul a fost înştiinŃat cu privire la obligaŃia de plată a taxelor încă 
din data de 15.03.2010. 

Curtea nu a primit nici susŃinerile recurentului referitoare la încălcarea dreptului său la 
un proces echitabil, cât şi pe cel al liberului acces la justiŃie, deoarece aceste drepturi nu sunt 
absolute, existând limitări admise implicit, cu condiŃia ca aceste limitări să fie rezonabile şi 
proporŃionale cu scopul urmărit şi să nu aducă atingere chiar esenŃei dreptului. 

În acest sens, Curtea a reŃinut că accesibilitatea justiŃiei nu înseamnă caracterul gratuit 
al acesteia; întrucât este vorba de un serviciu prestat de stat, accesul la instanŃa de judecată 
poate fi condiŃionat de plata unei taxe de timbru necesară pentru acoperirea cheltuielilor de 
judecată. 

Astfel, în doctrină s-a statuat că justiŃia în materie non penală nu trebuie să fie 
neapărat gratuită, dar trebuie să fie ieftină. 

În speŃă, apelantul a avut de achitat o taxă judiciară de timbru de 4 lei şi un timbru 
judiciar de 0,13 lei, iar acesta nu a contestat cuantumul taxelor, ci a invocat imposibilitatea 
achitării lor.  

Curtea a constatat că tribunalul nu a impus apelantului condiŃii nerezonabile de 
exercitare a dreptului de acces la justiŃie, atât timp cât acesta a fost citat la data de 15.03.2010 
şi i s-a pus în vedere să achite taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar pentru termenul din 
31.05.2010, el putând achita aceste taxe oricând în acest interval de o lună jumătate până la 
primul termen de judecată. 



În consecinŃă, Curtea a apreciat că limitările aplicate recurentului prin alineatul 2 al 
art. 20 din Legea nr. 146/1997 nu au restrâns accesul acestuia la justiŃie de o manieră sau într-
o măsură în care dreptul este atins chiar în substanŃa sa, restrângerea dreptului de acces 
urmărind un scop legitim şi fiind proporŃională cu acesta. 

FaŃă de cele ce preced, Curtea a constatat că hotărârea tribunalului a fost dată cu 
aplicarea corectă a art. 20 din Legea nr. 146/1997, astfel că motivul de recurs înscris în art. 
304 punctul 9 nu este operat în cauză.  

În consecinŃă, în baza art. 312 alin. 1 teza a II-a Cod procedură civilă, a fost respins 
recursul declarat de C.M.-C. şi menŃinută decizia tribunalului.  

 



II. SecŃia penală 
 

1. PrezumŃia de nevinovăŃie – art. 66 C.pr.pen. In dubio pro reo 

Inculpatul beneficiază de prezumŃia de nevinovăŃie şi nu este obligat să îşi 
dovedească nevinovăŃia – art. 66 C.pr.pen.  

La pronunŃarea unei hotărâri de condamnare, instanŃa trebuie să îşi formeze 
convingerea cu privire la vinovăŃia inculpatului, pe bază de probe sigure, 
certe şi decisive; orice îndoială este în favoarea inculpatului, conform 
principiului în dubio pro reo. 

Decizia penală nr. 8 din 18 ianuarie 2011  

Prin sentinŃa penală nr. 175 din 29 iunie 2010 Tribunalul Vaslui a dispus, pentru 
săvârşirea infracŃiunii de tentativă de omor calificat, prev. de art.20 raportat la art. 174,175 lit. 
i Cod penal cu aplic. art.74 lit. a, 76 alin.2 Cod penal, condamnarea inculpatului D.C.-P. la 
pedeapsa de 6 ani închisoare. Pe durata executării pedepsei s-a interzis inculpatului 
exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal în condiŃiile art. 71 
Cod penal. 

În fapt s-a reŃinut că în ziua de 14 octombrie 2008, fiind sărbătoarea Sfântei 
Parascheva, această ocazie, în satul Jigălia se organizează în fiecare an, hram. 

Partea vătămată C.G. a venit de la Bucureşti pentru a participa la hramul satului şi s-a 
dus către satul Jigălia cu maşina numitului P.M.. Acesta l-a lăsat la hram şi a plecat. 

Din satul Micleşti, au plecat către satul Jigălia şi fratele părŃii vătămate C.M., 
împreună cu numita P.I., deplasându-se cu căruŃa. 

Ei au mers acasă la C.M., unde au lăsat căruŃa, iar, de aici, au plecat cu maşina 
condusă de C.B. la hram. 

Aici s-au întâlnit cu partea vătămată, cu consumat băuturi alcoolice, au dansat şi s-au 
distrat până în jurul orelor 0100. 

La hram a venit şi inculpatul D.C.-P., însă nu a existat nici un conflict întra partea 
vătămată şi acesta. 

La orele 0100, partea vătămată le-a spus fraŃilor săi că pleacă pe jos către Micleşti, 
pentru că dimineaŃă trebuie să fie la Bârlad.  

C.M., cu P.I. şi cu soŃii C. s-au îndreptat spre maşină pentru a pleca şi ei acasă. C.B. s-
a dus lângă gard pentru a-şi satisface nevoile fiziologice, timp în care ceilalŃi trei au rămas la 
maşină. 

În acel moment, numitul R.M.-C. se îndrepta către locul unde se Ńinea hramul, cu 
maşina sa, fiind împreună cu inculpatul D.C.-P., chemaŃi fiind de numitul B.R.-I. care a 
participat la conflictul ce avusese loc la bar şi în care au fost implicaŃi partea vătămată şi 
fratele acesteia. A solicitat B.R.-I. intervenŃia lui R.M.-C. pentru a-l salva pe R.N..  

Înainte de a ajunge la bar, inculpatul a cerut lui R.M.-C. să oprească autoturismul 
motivând că a văzut un grup de persoane în faŃa porŃii locuinŃei lui C.N. şi voia să discute cu 
aceştia. S-a îndreptat spre marginea drumului mergând pe lângă gardul locuinŃei lui C. N., 
zonă mai puŃin luminată datorită configuraŃiei acesteia. Când s-a apropiat de gard, inculpatul 
s-a întâlnit cu partea vătămată C.G. şi fără să-i spună acesteia ceva a lovit-o cu o bâtă în cap şi 
partea vătămată a căzut.  

Inculpatul şi-a continuat deplasarea pe lângă gard fiind astfel la adăpost de lumina 
difuzată de becul ce se afla în curtea locuinŃei lui C. N. şi s-a apropiat de locul unde era 
parcată maşina lui C.B. şi în care se afla martora C.M., iar lângă maşină erau C.M. şi P.I. În 
apropiere se aflau şi C.M. şi P.C.. Fără să-l avertizeze sau să spună ceva, inculpatul a lovit cu 
aceeaşi bâtă pe C.B. care la rându-i a căzut. Inculpatul s-a refugiat la autoturismul cu care 
venise şi care fusese parcat în faŃa barului. Au urcat în autoturism şi au blocat iniŃial 
portierele. 



Fapta inculpatului de a-l lovi pe C.B. a determinat reacŃia celor din apropiere care au 
început să strige, iar C. C., C.M. şi alte persoane din grupul lor l-au urmărit pe inculpat. IniŃial 
acesta a refuzat să iasă din maşină, însă la un moment dat a deschis portiera şi l-a lovit cu bâta 
pe C.C.. A intervenit C.M. care l-a dezarmat pe inculpat de acea bâtă şi a aruncat-o la o 
anumită distanŃă de maşină. Apoi l-a scos din maşină pe inculpat şi acesta a fost lovit de mai 
multe ori de mai multe persoane. La intervenŃia lui R.M.-C., agresiunea exercitată asupra 
inculpatului a încetat şi acesta a fost urcat în autoturism. Văzând starea în care se afla, 
martorul R.M.-C., după ce a anunŃat la numărul „112” situaŃia, a plecat cu autoturismul către 
Bârlad pentru a-l duce pe inculpat la spital. Pe timpul deplasării s-au intersectat cu maşina 
salvării şi în care inculpatul a fost urcat în vederea transportării la spital.  

De la barul din Jigălia, în maşina salvării au mai fost urcaŃi C.B. şi C. C. care 
prezentau leziuni serioase şi care necesitau tratament.  

Partea vătămată C.G. a rămas căzută în apropierea locului în care a fost lovită de 
inculpat până dimineaŃă. Când şi-a revenit s-a deplasat cu greutate la locuinŃa surorii sale 
C.M. Datorită stării în care se afla, partea vătămată i-a spus surorii sale doar că a fost lovită în 
cap şi s-a culcat.  

Martora C.M. a încercat după o vreme să îl trezească pe fratele ei, însă nu a reuşit să 
facă acest lucru şi şi-a dat seama de starea gravă în care se afla partea vătămată.  

A sunat-o pe mama lor, după care a sunat la salvare. Partea vătămată a fost 
transportată la Spitalul Municipal de UrgenŃă Bârlad de unde a fost transferată la Spitalul 
Clinic de UrgenŃă Iaşi, aici a fost internată la secŃia neurochirurgie în perioada 15-28 
octombrie 2008 cu diagnosticul „hematom extradural acut parieto-temporal drept (agresiune), 
fractură închisă cominutivă cu înfundare temporo-parietală dreaptă”. S-a intervenit chirurgical 
şi astfel viaŃa părŃii vătămate a fost salvată. După ce partea vătămată şi-a revenit, a discutat cu 
cei din familia sa şi cu apropiaŃii şi le-a povestit condiŃiile în care a fost lovită cu bâta în cap 
de către inculpat.  

Din concluziile raportului de expertiză medico-legală rezultă că partea vătămată C.G. 
a prezentat leziuni traumatice de tipul fracturii cominutive cu înfundare temporo-parietală 
dreaptă, hematomului extradural parieto-temporal drept, contuziei subiacente şi hematomului 
epicranian temporo parietal drept. Leziunile s-au putut produce prin lovire cu un obiect 
contondent, posibil bâtă, aplicat pe planul superior lateral-dreapta a extremităŃii cefalice, cel 
mai probabil, lovire unică. Pot data din data de 14-15 octombrie 2008 au necesitat 40-45 zile 
de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaŃa vătămatului. Ca urmare a traumatismului, 
partea vătămată rămâne cu infirmitate fizică permanentă prin lipsa unui fragment osos cranian 
de 7/4 cm.  

Fapta inculpatului D.C.-P. de a aplica părŃii vătămate C.G. o lovitură de mare 
intensitate în zona capului cu o bâtă, cu consecinŃa producerii unor leziuni ce au pus în 
primejdie viaŃa acesteia, realizează conŃinutul infracŃiunii de tentativă de omor calificat, prev. 
de art.20 raportat la art.174-175 lit.i) Cod penal. 

Inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptei şi a încercat să dovedească faptul că nu a 
avut asupra sa o bâtă atunci când a coborât din maşina lui R.M.-C., că nu s-a întâlnit cu partea 
vătămată şi că l-a lovit doar accidental pe C.B. în încercarea de a-l dezarma pe C.M. de bâta 
pe care acesta o avea asupra lui. Inculpatul ar fi fost de fapt victima unei agresiuni concertate 
exercitate asupra sa. 

Analizând declaraŃiile inculpatului în lumina celorlalte probe administrate în cauză, 
prima instanŃă a ajuns la concluzia că fapta există, a fost comisă de către inculpat şi că acesta 
este vinovat.  

ExistenŃa agresiunii ce s-a exercitat asupra părŃii vătămate, mecanismul de producere 
al leziunii şi consecinŃele acestei agresiuni asupra vieŃii persoanei sunt indubitabil stabilite. Că 
inculpatul a comis această agresiune rezultă din declaraŃiile părŃii vătămate, declaraŃii care se 
coroborează cu declaraŃiile martorilor C.M., C.B., C.M., P.I., P.C. şi în mod indirect cu 
declaraŃiile martorilor R.M.-C. şi Butnaru Ionel, care au confirmat zvonul că inculpatul era 
bănuit că ar fi lovit partea vătămată.  

În cauză au fost audiaŃi martori care pe de o parte fac parte din familia sau grupul de 



cunoscuŃi ai părŃii vătămate, precum şi persoane care au fost în ziua de 14 octombrie 2008 la 
bar şi care în urma conflictului ce a avut loc acolo, dar care nu a fost de mare intensitate, au 
cerut sprijinul lui R.M.-C. şi inculpatului pentru a interveni în favoarea acestora din urmă.  

Din declaraŃiile martorilor din prima categorie, analizate în modul în care acestea se 
coroborează cu declaraŃiile părŃii vătămate şi cu celelalte probe din dosar, rezultă câteva 
elemente care conduc la concluzia că inculpatul este autorul faptei:  

- partea vătămată se despărŃise de puŃin timp de cei care făceau parte din grupul în care 
îşi petrecuse ziua respectivă şi s-a deplasat în direcŃia în care se putea intersecta cu inculpatul. 
Este posibil ca traiectoria pe care s-au deplasat cei doi, aceştia să se fi întâlnit în punctul 
indicat de partea vătămată. 

- partea vătămată, l-a văzut şi l-a recunoscut pe inculpat şi a rămas surprinsă când 
acesta a lovit-o cu bâta neexistând nici un motiv care să justifice aceasta. Partea vătămată era 
conştientă, nu era în stare de ebrietate şi avea posibilitatea să îl recunoască pe inculpat. 

- inculpatul avea asupra sa o bâtă, aşa cum au confirmat martorii din prima categorie 
indicată. Acea bâtă inculpatul a păstrat-o asupra sa şi cu ea a lovit pe C.B. şi pe C.C. După ce 
inculpatul a fost dezarmat de către C.M., acea bâtă a fost recuperată de P.C. şi predată la 
postul de poliŃie. 

Cu privire la persoana care a predat acea bâtă la postul de poliŃie nu este o situaŃie 
foarte clară deoarece nu s-a întocmit un proces-verbal sau o dovadă de primire a obiectului 
contondent. Martorul P.C. susŃine că el ar fi predat acea bâtă şi fiind audiat la instanŃă, după 
ce a observa fotografiile aflate la dosar a recunoscut că era bâta pe care inculpatul a avut-o 
asupra lui şi pe care martorul a recuperat-o şi a predat-o la poliŃie.  

Lucrătorul de poliŃie a întocmit un proces-verbal de examinare criminalistică a acelei 
bâte precizând că a fost predată de C.C.-A.. Cu ocazia examinării criminalistice, s-a constatat 
că acea bâtă, în mai multe zone, prezenta mai multe pete de substanŃă brun-roşcat dispuse 
neuniform.  

În acest context, apare ca fiind credibilă declaraŃia martorei P.I. care a declarat că 
inculpatul s-a îndreptat înarmat cu acea bâtă spre locul în care în acel moment putea să fie 
partea vătămată şi că a lovit cu bâta.  

Încercarea inculpatului de a dovedi că o altă persoană a lovit partea vătămată nu este 
susŃinută de probe. Pe de o parte, susŃinerile martorilor B.R.-I. şi R.N., precum că partea 
vătămată ar fi fost lovită accidental de fratele ei C.M. contravine probelor din dosar din care 
rezultă că partea vătămată şi cei din familia acesteia au hotărât să plece acasă după un timp de 
la consumarea conflictului de la bar şi partea vătămată nu a fost văzută cu urme de lovituri, 
era conştientă şi se comporta normal. Totodată susŃinerile inculpatului precum că l-ar fi lovit 
accidental pe C.B. este evident contrară probelor din dosar din care rezultă că susnumitul a 
prezentat leziuni serioase în zona capului, a rămas o vreme inconştient ca urmare a loviturii 
primite şi s-a impus internarea acestuia în spital, ceea ce exclude o lovire accidentală şi de 
mică intensitate.  

Coroborând întregul material probator administrat în cauză, tribunalul a reŃinut că 
inculpatul a comis fapta pentru care a fost trimis în judecată şi că este vinovat.  

În termenul prevăzut de art. 363 Cod procedură penală sentinŃa a fost apelată de 
inculpatul D.C.-P. fiind criticată pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Motivându-şi apelul, inculpatul a susŃinut că din toate actele de urmărire penală 
întocmite în cauză rezultă că nimeni nu a perceput în mod direct săvârşirea agresiunii. Între 
declaraŃiile părŃilor există numeroase contradicŃii care nu au fost lămurite şi înlăturate nici în 
cursul urmăririi penale şi nici în faza de judecată. 

Apărătorul ales al inculpatului a mai precizat că în acea noapte de 14/15.10.2008 au 
avut loc practic două conflicte; primul s-a consumat cu câteva ore înainte, între cele două 
grupuri de indivizi din sate diferite, membrii acestora lovindu-se reciproc, situaŃie în care este 
posibil ca în acea încăierare, partea vătămată să fi fost lovită de oricine altcineva în afară de 
inculpat. 

A mai arătat apărătorul ales că în cauză nu s-a dovedit săvârşirea faptei de către 
inculpat iar îndoiala care există nu poate profita decât numai acestuia. 



Deşi s-a subliniat şi în rechizitoriu că nimeni nu a perceput în mod direct şi nemijlocit 
momentul agresiunii, totuşi inculpatul D.C.-P. a fost trimis în judecată şi a fost condamnat de 
prima instanŃă pentru tentativă de omor calificat. 

Rudele părŃii vătămate, care au fost audiate în calitate de martori în prezenta cauză au 
relatat că inculpatul ar fi avut asupra sa o bâtă, deşi în realitate, cu un asemenea obiect 
contondent era înarmat C.M. – ruda victimei care a încercat să-l lovească pe inculpat, iar 
acesta din urmă l-a dezarmat. Aşa a ajuns acea bâtă în mâna inculpatului. 

A mai menŃionat apărătorul ales că inculpatul nu a avut nici un conflict cu partea 
vătămată, nu erau în duşmănie şi nu avea motive să nutrească sentimente de răzbunare faŃă de 
aceasta. 

Acelaşi apărător a mai arătat că, deşi partea vătămată pretinde că a fost lovită de 
inculpat la data de 14/15.10.2008, a sesizat organele de cercetare penală abia la data de 
07.12.2008, fapt ce dovedeşte că nici el nu ştia cine l-a lovit. 

Mai mult, partea vătămată s-a prezentat la medicul legist abia la data de 24.04.2009, 
iar certificatul medico-legal obŃinut a concluzionat că leziunile suferite au necesitat pentru 
vindecare un număr de 40-45 zile îngrijire medicală şi i-au cauzat o infirmitate fizică 
permanentă. 

S-a solicitat reaprecierea materialului probator administrat, admiterea apelului 
promovat şi în principal achitarea inculpatului pentru infracŃiunea de tentativă la omor 
calificat. 

În subsidiar s-a solicitat schimbarea încadrării juridice, cu privire la situaŃia de fapt din 
tentativă la omor calificat în vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin. 2 Cod penal. 

S-a motivat această solicitare pe împrejurarea că inculpatul nu a urmărit moartea părŃii 
vătămate, ci doar aplicarea unei lovituri; aşa se justifică unicitatea loviturii şi intensitatea 
redusă a acesteia. 

Într-un alt subsidiar, mai îndepărtat, s-a solicitat reducerea cuantumului pedepsei 
aplicate sub minimul special şi suspendarea executării acesteia având în vedere lipsa 
antecedentelor penale a inculpatului, faptul că este căsătorit având doi copii minori în 
întreŃinere, precum şi caracterizările favorabile întocmite de autorităŃile locale. 

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, a constatat că apelul promovat este fondat. 

Materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi în faza cercetării 
judecătoreşti nu a fost de natură a răsturna prezumŃia de nevinovăŃie, prev. de art. 66 Cod 
procedură penală, şi care operează în favoarea inculpatului. 

Potrivit art. 66 alin. 1 Cod procedură penală învinuitul sau inculpatul beneficiază de 
prezumŃia de nevinovăŃie şi nu este obligat să-şi dovedească nevinovăŃia. 

În articolul 65 alin. 1 Cod procedură penală se arată că sarcina administrării probelor 
în procesul penal revine organului de urmărire penală şi instanŃei de judecată. 

Inculpatul D.C.-P. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracŃiunii de tentativă la 
omor calificat, prev. de art. 20 raportat la art. 174, 175 lit. „i” Cod penal, constând în aceea că 
în noaptea de 14/15.10.2008 ar fi aplicat părŃii vătămate C.G. o lovitură de mare intensitate în 
zona capului, cu o bâtă, cauzându-i leziuni grave, care au necesitat pentru vindecare un număr 
de 40-45 zile îngrijire medicală, care i-au pus viaŃa în primejdie şi care i-au pricinuit o 
infirmitate fizică permanentă prin lipsa unui fragment osos cranian de 7/4 cm, craniectomie –
intervenŃia chirurgicală fiind necesară pentru oprirea hemoragiei şi evacuarea hematomului 
extradural, cu înlăturarea efectului compresiv cerebral care ar fi dus la decesul sus-numitului. 

Singura probă din care rezultă că inculpatul D.C.-P. este persoana care a aplicat 
lovitura cu acea ghioagă în capul părŃii vătămate C.G. este doar declaraŃia părŃii vătămate. 

DeclaraŃiile părŃii vătămate nu se coroborează cu nici un alt mijloc de probă. 
În seara în care s-a consumat această faptă partea vătămată C.G. participaseră la 

hramul care a fost organizat în satul Jigălia, comuna Şuletea, judeŃul Vaslui, împreună cu sora 
sa C.M., cu soŃul acesteia C.B., cu fratele cumnatului C.M. şi cu concubina acestuia P.I. 

Cei menŃionaŃi mai sus s-au distrat, au dansat şi au consumat băuturi alcoolice până în 



jurul orelor 100; din declaraŃiile acestora rezultă că în după-amiaza şi în seara acelei zile nu au 
avut nici un conflict cu inculpatul D.C.-P. şi nici cu alŃi participanŃi la sărbătoare. 

Din probele aflate la dosar rezultă că inculpatul D.C.-P. era în duşmănie cu martorul 
C.B.– cumnatul părŃii vătămate C.G.. 

Mobilul duşmăniei este prezentat în mod diferit de cei doi: inculpatul a susŃinut că în 
urmă cu un an C.B. i-a aplicat lovituri în timp ce se afla în faŃa porŃii iar acesta din urmă a 
pretins că inculpatul nutrea sentimente de răzbunare faŃă de el întrucât în anul 2007 a fost 
martor într-un proces penal împotriva acestuia. 

ToŃi martorii audiaŃi în cursul urmăririi penale şi în faŃa primei instanŃe respectiv: 
C.M., C.B., C.C., C.M., C. N. şi P.I. au descris modul în care s-au despărŃit de partea 
vătămată C.G. în jurul orelor 100, apoi cum în zonă a apărut maşina condusă de martorul R.M. 
zis „S.” din care au coborât B.I. şi inculpatul D.C.-P. care avea în mână o bâtă, de forma unei 
cozi de topor şi cum inculpatul a aplicat lovituri cu acel corp contondent lui C.B. şi lui C.C. 

În contextul acestui incident şi inculpatul D.C.-P. a suferit leziuni. 
La faŃa locului s-a deplasat o salvare care a luat la spital pe inculpatul D.C.-P. şi pe martorii 
C.B. şi C. C.. 

La acel moment nimeni nu cunoştea împrejurarea că partea vătămată C.G., care 
plecaseră singură spre casă a fost agresată. 

Abia spre ziuă, partea vătămată C.G. a ajuns la locuinŃa surorii sale C.M. şi i-a spus că 
a fost lovit, fără a preciza de cine anume şi apoi s-a culcat. Ulterior, martora dându-şi seama 
de starea gravă în care se afla partea vătămată a sunat la 112 şi a venit o salvare care l-a 
transportat la spital. Abia după externare partea vătămată i-a spus martorei că a fost lovită în 
cap cu o bâtă de către inculpat (fila 54 dosar tribunal). 

Partea vătămată C.G. a fost internată la Spitalul Clinic de UrgenŃe din Iaşi, în perioada 
15.10.-21.10.2008. 

Cu toate acestea, plângerea penală a adresat-o poliŃiei la data de 07.12.2008, iar la 
medicul legist s-a prezentat la data de 28.11.2008. 

Procesul-verbal de cercetare la faŃa locului a fost întocmit de procurorul criminalist la 
data de 09.04.2009 în lipsa părŃii vătămate care nu s-a prezentat pentru a da relaŃii cu privire 
la locul şi modul în care a fost agresată în noaptea de 14.10.2008. 

La solicitarea organului de urmărire penală s-a prezentat numitul C.M. căruia i s-a 
cerut să indice locul în care a fost agresată de partea vătămată C.G.. 

Acest martor a descris traseul parcurs de inculpat şi modul în care a aplicat o lovitură 
cu bâta în cap numitului C.B. 

Despre locul în care a fost lovită partea vătămată C.G. nu se face nici o menŃiune. 
Prima instanŃă a dispus condamnarea inculpatului D.C.-P. fără a indica probele în baza 

cărora şi-a creat convingerea că inculpatul este autorul tentativei de omor, comisă asupra 
părŃii vătămate C.G., în noaptea de 14/15.10.2008. 

Împrejurarea că în aceeaşi noapte inculpatul a fost văzut cu o bâtă în mână, aplicând 
lovituri martorilor C.B. şi C. C. nu este de natură a crea convingerea că el este şi autorul 
agresiunii exercitate asupra părŃii vătămate C.G., în condiŃiile în care nici măcar rudele părŃii 
vătămate nu confirmă acest lucru. 

Pentru loviturile aplicate de inculpat numiŃilor C.B. şi C. C. s-a întocmit dosar penal 
separat, aşa cum rezultă din referatul întocmit de organul de cercetare penală aflat la filele 
104-105 dosar urmărire penală. 

FaŃă de împrejurarea că nici un martor nu a văzut momentul în care inculpatul D.C.-
P.-Petru ar fi aplicat o lovitură cu bâta în capul părŃii vătămate C.G., Curtea a constatat că în 
mod greşit prima instanŃă a dispus condamnarea inculpatului pentru săvârşirea unei tentative 
la infracŃiunea de omor calificat. 

La pronunŃarea unei hotărâri de condamnare, instanŃa trebuie să-şi întemeieze 
convingerea asupra vinovăŃiei inculpatului pe bază de probe sigure şi certe. 

În cauza de faŃă, probele în acuzare nu au un caracter cert, nu sunt decisive, lăsând loc 
unei nesiguranŃe în privinŃa vinovăŃiei inculpatului se impune a se da eficienŃă regulii potrivit 
căreia „orice îndoială este în favoarea inculpatului” (in dubio pro reo”). 



Această regulă constituie un complement al prezumŃiei de nevinovăŃie, nu principiu 
instituŃional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului, consacrat în articolul 3 
Cod procedură penală se regăseşte în materia probaŃiunii. Ea se explică prin aceea că, în 
măsura în care dovezile administrate pentru susŃinerea vinovăŃiei inculpatului conŃin o 
informaŃie îndoielnică tocmai cu privire la vinovăŃia făptuitorului, în legătură cu fapta 
imputată, autorităŃile judecătoreşti penale nu-şi pot forma o convingere care să se constituie 
într-o certitudine şi, de aceea, ele trebuie să concluzioneze în sensul nevinovăŃiei acuzatului şi 
să-l achite. 

Înainte de a fi o problemă de drept, regula „in dubio pro reo” este o problemă de fapt. 
Înfăptuirea justiŃiei penale cere ca judecătorii să nu îşi întemeieze hotărârile pe care le 

pronunŃă, pe probabilitate, ci pe certitudine dobândită pe bază de probe decisive, complete, 
sigure, în măsură să reflecte fapta dedusă judecăŃii. 

Numai aşa se formează convingerea izvorâtă din dovezile administrate în cauză că 
fapta supusă judecăŃii este, fără echivoc, cea pe care o înfăŃişează realitatea reconstituită 
ideologic cu ajutorul probelor. 

Chiar dacă în fapt s-au administrat probe în sprijinul învinuirii, iar alte probe nu se 
întrevăd, ori pur şi simplu nu există şi totuşi îndoiala persistă în ceea ce priveşte vinovăŃia, 
atunci îndoiala este echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăŃie iar inculpatul trebuie 
achitat. (Decizia Î.C.C.J. nr. 3465 din 27.06.2007). 

Aşa fiind, Curtea a reŃinut că în cauză nu a fost răsturnată prezumŃia de nevinovăŃie 
care operează în favoarea inculpatului şi că nu s-a făcut dovada, prin probe certe, complete şi 
decisive că el este autorul tentativei de omor, comisă în noaptea de 14/15.10.2008 asupra 
părŃii vătămate C.G., 

Din această perspectivă, apelul promovat de inculpat a fost apreciat ca fondat, fiind 
admis în baza art. 379 pct. 2 lit. a raportat la art. 382 alin. 1 Cod procedură penală. 

A fost desfiinŃată integral sentinŃa penală nr. 175 din 29 iunie 2010 pronunŃată de 
Tribunalul Vaslui. Rejudecând cauza, în baza art. 11 pct.2 lit. „raportat la art. 10 lit. „c” Cod 
procedură penală s-a dispus achitarea inculpatului D.C.-P. pentru săvârşirea unei tentative la 
infracŃiunea de omor calificat, prev. de art. 20 raportat la art. 174 alin. 1, 175 lit. „i” Cod 
penal, asupra părŃii vătămate C.G. 

FaŃă de soluŃia de achitare dispusă în cauză, Curtea a constatat că celelalte motive de 
apel susŃinute de apărătorul ales al inculpatului nu se mai justifică a fi analizate. 

2. Instigarea, formă a participaŃiei morale. DiferenŃierea acesteia faŃă de 
complicitatea morală. Daunele materiale – condiŃiile în care acestea pot fi 
acordate. Criteriile ce trebuie avute în vedere la stabilirea cuantumului acestora 

Instigarea presupune o relaŃie specială de la instigator la instigat şi se prezintă 
ca un comportament criminal, eminamente moral – intelectual, 
particularitatea sa constând în aceea că, deşi instigatorul este persoana 
care ia cea dintâi hotărârea săvârşirii unei infracŃiuni, el nu trece la 
înfăptuirea acesteia, ci recurge la intermediul unei alte persoane, căreia îi 
transmite, printr-un proces intelectual de determinare, hotărârea săvârşirii 
unei fapte prevăzute de legea penală.  

Prin conŃinutul său psihic specific şi mai ales atunci când se referă nemijlocit la 
actele de executare, instigarea reprezintă o formă de participaŃie morală, 
iar instigatorul prezintă toate trăsăturile unui autor moral, ca unul care 
face să se nască şi să se transfere conştient asupra altei persoanei, 
denumită „executant” sau „autor material”, latura subiectivă a 
infracŃiunii. 

Instigarea, ca formă de participaŃie morală se deosebeşte esenŃial de 
complicitatea morală, prin aceea că, în timp ce prima presupune 
determinarea cu intenŃie, a unei persoane, la săvârşirea unei fapte 
prevăzute de legea penală, fiind astfel, întotdeauna anterioară şi esenŃială 



în însăşi trecerea autorului material la executare, în timp ce complicitatea 
morală intervine pe terenul unei hotărâri infracŃionale deja luate şi 
îndeplineşte doar funcŃia de a o întări sau întreŃine. 

Decizia penală nr. 12 din 11 ianuarie 2011  

Prin sentinŃa penală nr. 1546 din 22.04.2009 pronunŃată de Judecătoria Iaşi în dosarul 
nr. 1044/245/2008 s-au dispus următoarele: 

1. A fost condamnat inculpatul P.G. pentru săvârşirea următoarelor infracŃiuni 
concurente: 

- distrugere, prev. şi ped. de art.217 alin.1 şi 4 din Codul penal, la pedeapsa de 
4(patru) ani închisoare (faptă comisă la data de 04.05.2002).  

- vătămare corporală gravă, prev. şi ped. de art.182 alin.2 din Codul penal, la pedeapsa 
de 4(patru) ani închisoare (faptă comisă la data de 04.05.2002), prin schimbarea încadrării 
juridice dată faptei prin rechizitoriu, conform disp. art.334 din Codul de procedură penală, din 
infracŃiunea prev. şi ped. de art.182 alin.1 şi 2 din Codul penal. 

În baza disp. art.33 lit. a) şi art.34 lit. b) din Codul penal, s-au contopit pedepsele cu 
închisoarea stabilite prin prezenta sentinŃă penală, inculpatul P.G. urmând să execute 
pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 4(patru) ani închisoare, în regim de detenŃie. 

Pe durata şi în condiŃiile prev. de art.71 din Codul penal, s-a aplicat inculpatului P.G. 
pedeapsa accesorie a interzicerii exerciŃiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a) şi lit. b) 
din Codul penal. 

2. A fost condamnat inculpatul P.D. pentru săvârşirea următoarelor infracŃiuni 
concurente: 

- distrugere, prev. şi ped. de art.217 alin.1 şi 4 din Codul penal, la pedeapsa de 
4(patru) ani închisoare (faptă comisă la data de 04.05.2002).  

- vătămare corporală gravă, prev. şi ped. de art.182 alin.2 din Codul penal, la pedeapsa 
de 4(patru) ani închisoare (faptă comisă la data de 04.05.2002), prin schimbarea încadrării 
juridice dată faptei prin rechizitoriu, conform disp. art.334 din Codul de procedură penală, din 
infracŃiunea prev. şi ped. de art.182 alin.1 şi 2 din Codul penal. 

În baza disp. art.33 lit. a) şi art.34 lit. b) din Codul penal, s-au contopit pedepsele cu 
închisoarea stabilite prin prezenta sentinŃă penală, inculpatul P.D. urmând să execute 
pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 4(patru) ani închisoare, în regim de detenŃie. 

Pe durata şi în condiŃiile prev. de art.71 din Codul penal, s-a aplicat inculpatului P.D. 
pedeapsa accesorie a interzicerii exerciŃiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a) şi lit. b) 
din Codul penal. 

3. În baza disp. art.334 din Codul de procedură penală, a fost schimbată încadrarea 
juridică dată prin rechizitoriu faptelor reŃinute în sarcina inculpatului B.L., din infracŃiunea 
prev. şi ped. de art.25 din Codul penal rap. la art.217 alin.1 şi 4 din Codul penal, în 
infracŃiunile concurente prev. şi ped. de art.25 din Codul penal rap. la art.217 alin.1 şi 4 din 
Codul penal şi art.25 din Codul penal rap. la art.182 alin.2 din Codul penal. 

4. A fost condamnat inculpatul B.L. pentru săvârşirea următoarelor infracŃiuni 
concurente: 

- instigare la distrugere, prev. şi ped. de art.25 din Codul penal rap. la art.217 alin.1 şi 
4 din Codul penal, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare (faptă comisă la data de 04.05.2002).  

- instigare la vătămare corporală gravă, prev. şi ped. de art.25 din Codul penal rap. la 
art.182 alin.2 din Codul penal, la pedeapsa de 6(şase) ani închisoare (faptă comisă la data de 
04.05.2002).  

În baza disp. art.33 lit. a) şi art.34 lit. b) din Codul penal, s-au contopit pedepsele cu 
închisoarea stabilite prin prezenta sentinŃă penală, inculpatul B.L. urmând să execute 
pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 6(şase) ani închisoare, în regim de detenŃie. 

Pe durata şi în condiŃiile prev. de art.71 din Codul penal, s-a aplicat inculpatului B.L. 
pedeapsa accesorie a interzicerii exerciŃiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a) şi lit. b) 
din Codul penal. 

În baza disp. art.14 şi art.346 din Codul de procedură penală, rap. la art.998-999 din 



Codul civil şi art.1000 alin.3 din Codul civil, au fost obligaŃi inculpaŃii P.G., P.D. şi B.L., în 
solidar, să plătească părŃii civile B.A. (nume purtat anterior „C.”) suma de 110.000 lei cu titlu 
de despăgubiri civile, din care suma de 80.000 lei, daune morale şi suma de 30.000 lei, daune 
materiale. 

În baza disp. art.14 şi art.346 din Codul de procedură penală, rap. la art.998-999 din 
Codul civil şi art.1000 alin.3 din Codul civil, au fost obligaŃi inculpaŃii P.G., P.D. şi B.L., în 
solidar, să plătească părŃii civile C.M. suma de 11.350 lei cu titlu de despăgubiri civile, din 
care suma de 10.000 lei, daune morale şi suma de 1.350 lei, daune materiale şi au fost 
respinse restul pretenŃiilor civile formulate de această parte civilă ca fiind nefondate. 

A fost respinsă cererea formulată de partea civilă B.A. privind instituirea sechestrului 
asigurator asupra bunurilor imobile aparŃinând inculpatului B.L.. 

Prin actul de sesizare a instanŃei s-a reŃinut că la data de 04.05.2002, inculpaŃii P.D. şi 
P.G. au distrus, prin incendiere, cu ajutorul unor sticle incendiare, balconul apartamentului 
proprietatea părŃii vătămate C.M. şi au pricinuit integrităŃii corporale şi sănătăŃii părŃii 
vătămate B.A. o vătămare care a necesitat pentru vindecare îngrijiri medicale de 80-90 de zile, 
punându-i totodată în primejdie viaŃa. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B.L., s-a reŃinut că 
acesta a determinat, cu intenŃie, pe inculpaŃii P.G. şi P.D. să distrugă prin incendiere 
apartamentul părŃii vătămate C.M., promiŃându-le remuneraŃii financiare în acest scop, 
promisiune care a fost executată. 

În drept s-a reŃinut că fapta inculpatului P.G. care, la data de 04.05.2002, a distrus, 
prin incendiere, balconul apartamentului părŃii vătămate C.M., întruneşte elementele 
constitutive ale infracŃiunii de „distrugere”, prev. şi ped. de art. 217 alin. 1 şi alin. 4 din Codul 
penal. 

Fapta inculpatului P.G. care, la data de 04.05.2002, prin aruncarea unei sticle 
incendiare aprinse, a pricinuit integrităŃii corporale şi sănătăŃii părŃii vătămate B.A., o 
vătămare care a necesitat pentru vindecare, îngrijiri medicale de 80-90 de zile, punându-i 
totodată în primejdie viaŃa, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de „vătămare 
corporală gravă”, prev. şi ped. de art. 182 alin. 2 Cod penal, prin schimbarea încadrării 
juridice dată faptei prin rechizitoriu, din infracŃiunea prev. şi ped. de art.182 alin.1 şi 2 din 
Codul penal, fapta fiind agravată în condiŃiile prevăzute deali.2 al art.182 din Codul penal, 
instanŃa reŃinând că această faptă a fost comisă cu intenŃie indirectă, în condiŃiile în care 
inculpatul putea şi trebuia să prevadă că, în seara de Înviere, într-un apartament locuit şi cu 
luminile aprinse (cum este cazul de faŃă), se putea afla în balcon sau în bucătărie o persoană 
care să fie vătămată grav prin aruncarea sticlei incendiare aprinse. 

Fapta inculpatului P.D. care, la data de 04.05.2002, a distrus, prin incendiere, balconul 
apartamentului părŃii vătămate C.M., întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de 
„distrugere”, prev. şi ped. de art. 217 alin. 1 şi alin. 4 din Codul penal. 

 Fapta inculpatului P.D. care, la data de 04.05.2002, prin aruncarea unei sticle 
incendiare aprinse, a pricinuit integrităŃii corporale şi sănătăŃii părŃii vătămate B.A., o 
vătămare care a necesitat pentru vindecare, îngrijiri medicale de 80-90 de zile, punându-i 
totodată în primejdie viaŃa, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de „vătămare 
corporală gravă”, prev. şi ped. de art. 182 alin. 2 Cod penal, prin schimbarea încadrării 
juridice dată faptei prin rechizitoriu, din infracŃiunea prev. şi ped. de art.182 alin.1 şi 2 din 
Codul penal, fapta fiind agravată în condiŃiile prevăzute deali.2 al art.182 din Codul penal, 
instanŃa reŃinând că această faptă a fost comisă cu intenŃie indirectă, în condiŃiile în care 
inculpatul putea şi trebuia să prevadă că, în seara de Înviere, într-un apartament locuit şi cu 
luminile aprinse (cum este cazul de faŃă), se putea afla în balcon sau în bucătărie o persoană 
care să fie vătămată grav prin aruncarea sticlei incendiare aprinse. 

Fapta inculpatului B.L. care, la data de 04.05.2002, a determinat, cu intenŃie, pe 
inculpaŃii P.G. şi P.D., să distrugă – prin aruncarea unei sticle incendiare aprinse în balcon – 
apartamentul părŃii vătămate C.M. - promiŃându-le remuneraŃii financiare în acest scop, 
promisiune care a fost executată, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de 
instigare la distrugere, prev. şi ped. de art. 25 din Codul penal rap. la art. 217 alin. 1 şi alin. 4 
din Codul penal. 



Fapta inculpatului B.L. care, la data de 04.05.2002, a determinat,cu intenŃie, pe 
inculpaŃii P.G. şi P.D., să distrugă – prin aruncarea unei sticle incendiare aprinse în balcon – 
apartamentul părŃii vătămate C.M. - promiŃându-le remuneraŃii financiare în acest scop, 
promisiune care a fost executată, în urma acestei acŃiuni rezultând vătămarea corporală gravă 
a părŃii vătămate B.A., întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de instigare la 
vătămare corporală gravă, prev. şi ped. de art.25 din Codul penal rap. la art.182 alin.2 din 
Codul penal, instanŃa reŃinând că această faptă a fost comisă cu intenŃie indirectă, în condiŃiile 
în care inculpatul putea şi trebuia să prevadă că, în seara de Înviere, într-un apartament locuit 
şi cu luminile aprinse (cum este cazul de faŃă), se putea afla în balcon sau în bucătărie o 
persoană care să fie vătămată grav prin aruncarea sticlei incendiare aprinse. InstanŃa a dispus 
astfel schimbarea încadrării juridice dată faptei reŃinute în sarcina inculpatului B.L., 
constatând că prin actul de sesizare a instanŃei a fost descrisă această faptă. 

Pentru infracŃiunile săvârşite, cei trei inculpaŃi au fost condamnaŃi. 
 La individualizarea judiciară a pedepselor şi a modalităŃii de executare, în lumina 

criteriilor generale de individualizare a pedepselor prescrise de art.72 din Codul Penal, 
instanŃa, a avut în vedere - pe de o parte - gradul de pericol social concret al fiecărei 
infracŃiuni comise, modul şi împrejurările concrete comiterii acesteia (respectiv, starea de 
pericol deosebită creată prin comiterea faptelor, respectiv prin aruncarea într-un apartament 
locuit a unei sticle incendiare aprinse, faptul că, în mod întâmplător, incendiul izbucnit în 
apartamentul părŃii vătămate C.M. a fost stins în timp util, astfel încât nu s-a extins în întregul 
apartament, motivaŃia josnică a celor trei inculpaŃi, pentru care aceştia au comis faptele, 
gravitatea deosebită a leziunilor cauzate părŃii vătămate B.A., care au fost de natură să îi pună 
viaŃa în pericol şi care i-au generat acesteia suferinŃe fizice, circumstanŃe reale agravante 
prevăzute de art. 217 alin.4 din Codul penal şi art.182 alin.2 din Codul penal), iar - pe de altă 
parte - având în vedere persoana inculpaŃilor, care nu sunt cunoscuŃi cu antecedente penale, 
inculpaŃii P. având şi o atitudine procesuală corectă, de recunoaştere şi regret a faptelor 
comise, contribuind astfel la aflarea adevărului în prezenta cauză, iar inculpatul B.L., care a 
avut o poziŃie procesuală necorespunzătoare în faŃa organelor judiciare, în ambele faze 
procesuale, nerecunoscând săvârşirea infracŃiunilor reŃinute în sarcina sa, instanŃa deci, funcŃie 
de toate aceste criterii, a aplicat fiecărui inculpat câte o pedeapsă cu închisoarea, dozată în 
mod corespunzător raportat la gravitatea faptelor şi la gradul de participaŃie penală a fiecăruia 
din inculpaŃi. Astfel, instanŃa a sancŃionat mai aspru pe inculpatul B.L., care este, în fapt, 
„autorul moral” al comiterii faptelor, reŃinând atitudinea procesuală nesinceră a acestuia, lipsa 
oricărui regret al inculpatului faŃă de consecinŃele deosebit de grave ale faptelor la care i-a 
instigat pe ceilalŃi doi coinculpaŃi, motivaŃia josnică avută de către acesta, precum şi faptul că 
a profitat de lipsa de pregătire, de instrucŃie şi de situaŃia materială grea în care se aflau cei doi 
inculpaŃi P., oferindu-le acestora o sumă de bani pentru comiterea faptelor. 

Partea vătămată C.M. s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 
30.000 lei cu titlu de daune morale şi cu suma de 20.000 lei cu titlu de daune materiale, 
reprezentând contravaloarea reparaŃiile ce au fost necesare apartamentului, după producerea 
incendiului. În dovedirea pretenŃiilor civile, partea vătămată a solicitat proba cu înscrisuri şi 
audierea martorilor T.I. şi B.R., probe admise de către instanŃă, martorii fiind audiaŃi în mod 
nemijlocit. Având în vedere actele depuse de partea civilă la dosarul cauzei şi declaraŃiile 
martorilor audiaŃi, instanŃa a constatat că acŃiunea civilă formulată de partea civilă C.M. este 
parŃial întemeiată şi dovedită, instanŃa constatând că şi acestei părŃi vătămate i-au fost cauzate 
suferinŃe psihice şi afective, ca urmare a faptelor comise de către cei trei inculpaŃi, fiindu-i 
generată o stare de temere pentru siguranŃa vieŃii şi a bunurilor sale şi o stare de temere pentru 
viaŃa părŃii vătămate B.A., care este sora sa. Pentru toate aceste considerente, instanŃa a admis 
în parte acŃiunea civilă formulată şi, în baza disp. art.14 şi art.346 din Codul de procedură 
penală, rap. la art.998-999 din Codul civil şi art.1000 alin.3 din Codul civil, a obligat pe 
inculpaŃii P.G., P.D. şi B.L., în solidar, să plătească părŃii civile C.M., suma de 11.350 lei cu 
titlu de despăgubiri civile, din care suma de 10.000 lei, daune morale şi suma de 1.350 lei, 
daune materiale (respectiv, contravaloarea reparaŃiilor efectuate la apartamentul său, aşa cum 
rezultă din actele depuse la dosar) şi a respins restul pretenŃiilor civile formulate de această 



parte civilă ca fiind nefondate. 
Împotriva acestei sentinŃe, în termenul legal, a declarat apel inculpatul B.L., criticând-

o pentru nelegalitate şi netemeinicie, atât în latură penală, cât şi în latura civilă.  
În motivarea deciziei pronunŃate în apel s-a reŃinut că în mod corect, prima instanŃă a 

apreciat că scopul pedepsei nu poate fi atins în ceea ce-l priveşte pe apelant decât cu executare 
efectivă în regim de detenŃie, pedeapsa accesorie fiind corect individualizată. 

Din acest punct de vedere s-a apreciat că nu este fondat motivul de apel al inculpatului 
B.L. cu privire la latura penală a cauzei.  

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, tribunalul a reŃinut că, în mod greşit, prima 
instanŃă a apreciat despăgubirile acordate părŃilor civile persoane fizice, atât cele morale, cât 
şi cele materiale. 

Astfel, în dosarul cauzei, în ceea ce priveşte daunele morale în cuantum de 10000 lei 
acordate părŃii civile C.M., nu rezultă acel minim de argumente şi indicii care să contureze o 
afectare a drepturilor nepatrimoniale prin acŃiunile exercitate de către inculpaŃi, de natură a 
duce la evaluarea despăgubirilor ce ar urma să compenseze prejudiciul moral. Nu au fost 
evidenŃiate consecinŃele negative suferite de partea civilă în plan psihic, intensitatea cu care 
au fost percepute consecinŃele distrugerii (această parte civilă fiind şi persoană vătămată în 
cazul infracŃiunii de distrugere şi nu de vătămare corporală gravă), măsura în care a fost 
afectată situaŃia familială şi socială a părŃii civile. 

Prin urmare, obligarea inculpaŃilor la plata daunelor morale către partea civilă C.M. nu 
este legală, nefăcându-se dovada existenŃei unui prejudiciu moral în ceea ce o priveşte şi cu 
privire la infracŃiunea în legătură cu care este vătămată. 

În ceea ce priveşte daunele morale acordate părŃii civile B.A., este cunoscut faptul că 
prejudiciul moral este rezultatul lezării unui drept nepatrimonial şi, deşi s-a considerat că este 
imposibilă o reparare pecuniară a acestuia, invocându-se caracterul arbitrar al acestei reparaŃii, 
neputându-se stabili nici un fel de echivalenŃă între durerea morală şi o anumită sumă de bani, 
totuşi prezenŃa acestuia ca parte componentă a prejudiciului în ansamblu, potrivit disp. art. 
998, 999 Cod civil, şi-a găsit o aplicare constantă în practica judiciară . 

Despăgubirile acordate pentru prejudicii izvorâte din fapte ilicite trebuie să reprezinte 
întotdeauna o acoperire integrală şi nu se stabilesc în raport cu posibilităŃile materiale ale 
inculpatului sau ale victimei. EsenŃială este stabilirea concordanŃei dintre întinderea 
prejudiciului moral şi cuantumul despăgubirii, nefiind admisă nici o diferenŃă în plus, şi nici o 
diferenŃă în minus.  

În cazul lezării relaŃiilor sociale referitoare la integritatea corporală a persoanei, pentru 
cuantificarea prejudiciului moral nu se poate apela la probe materiale, judecătorul fiind 
singurul care, în raport cu consecinŃele, pe oricare plan, suferite de partea civilă, trebuie să 
aprecieze o anumită sumă globală, care să compenseze dezechilibrele morale, dificultăŃile în 
adaptare. 

Astfel, este de reŃinut că această cuantificare nu este supusă unor criterii legale de 
determinare. În acest caz, cuantumul daunelor morale se stabileşte, prin apreciere, urmare a 
aplicării de către instanŃa de judecată a criteriilor referitoare la consecinŃele negative suferite 
de partea civilă în plan psihic, importanŃa valorilor lezate şi măsura în care li s-a adus 
atingere, intensitatea cu care au fost percepute consecinŃele vătămării, măsura în care a fost 
afectată situaŃia familială şi socială a părŃii civile. Totodată, în cuantificarea prejudiciului 
moral, aceste criterii sunt subordonate condiŃiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, 
corespunzătoare prejudiciului moral efectiv produs. 

În cauză, instanŃa, deşi a fost în măsură să aplice aceste criterii, urmare a faptului că a 
fost produs acel minim de argumente şi indicii din care să rezulte măsura afectării drepturilor 
nepatrimoniale prin acŃiunile continue exercitate de către inculpat, totuşi, nu a procedat la o 
evaluare echitabilă a despăgubirilor ce ar urma să compenseze prejudiciul moral. 

Sunt evidente consecinŃele negative suferite de partea civilă în plan psihic, traumele 
psihice suferite, sechelele posttraumatice care afectează negativ participarea acesteia la viaŃa 
socială şi de familie şi la care instanŃa a făcut referire de mai multe ori în cuprinsul prezentei 
hotărâri, dar, tribunalul a apreciat că, alături de pedeapsa aplicată fiecăruia dintre cei trei 



inculpaŃi pentru faptele abominabile comise, suma de 30.000 lei este necesară şi echitabilă 
pentru acoperirea prejudiciului moral suferit de victima B.A.. 

Cât priveşte daunele materiale la plata cărora inculpaŃii au fost obligaŃi către aceeaşi 
parte civilă, B.A., tribunalul a apreciat că acestea nu au fost corect calculate, pe baza probelor 
existente la dosar. 

În urma analizării probelor administrate s-a concluzionat că suma totală dovedită, ce 
reprezintă daune materiale, în ceea ce o priveşte pe partea civilă B.A., este de 27221,79 lei, şi 
nu 30000 lei, astfel cum a fost reŃinută de instanŃa de fond. 

Daunele materiale acordate părŃii civile C.M. au fost corect stabilite. 
FaŃă de cele expuse mai sus, tribunalul, în baza disp. art. 379 pct. 2 lit. a Cod 

procedură penală, a admis apelul inculpatului apelant numai sub aspectele arătate, sens în care 
a desfiinŃat sentinŃa criticată doar în latura civilă, dar inclusiv în ceea ce-i priveşte pe 
inculpaŃii P.D. şi P.G., ca urmare a efectului extensiv al apelului . 

ReŃinând cauza şi rejudecând-o, în limitele menŃionate, tribunalul, în temeiul disp. art. 
14 şi 346 alin. 1 Cod procedură penală, 

- a redus daunele morale la plata cărora inculpaŃii B.L., P.D. şi P.G., în solidar, au fost 
obligaŃi către partea civilă B.A. de la 80000 lei la 30000 lei; 

- a redus daunele materiale la plata cărora inculpaŃii B.L., P.D. şi P.G., în solidar, au 
fost obligaŃi către partea civilă B.A. de la 30000 lei la 27221,79 lei; 

- a înlăturat daunele morale la plata cărora inculpaŃii B.L., P.D. şi P.G., în solidar, au 
fost obligaŃi către partea civilă C.M., ca neîntemeiate. 

Au fost menŃinute toate celelalte dispoziŃii ale sentinŃei penale apelate. 
În termenul prevăzut de art. 3853 alin. 1 Cod procedură penală hotărârile au fost 

recurate de inculpatul B.L., fiind criticate pentru nelegalitate şi netemeinicie. 
Motivându-şi recursul, inculpatul a susŃinut că atât Judecătoria Iaşi cât şi Tribunalul 

Iaşi au pronunŃat în cauză hotărâri, fără a acorda semnificaŃia cuvenită circumstanŃelor 
atenuante, cu toate că acestea au fost dovedite cu acte. 

Astfel, inculpatul a subliniat că s-a prezentat în faŃa autorităŃilor judiciare la fiecare 
solicitare sau termen fixat, este necunoscut cu antecedente penale, are în întreŃinere un copil 
min or şi îşi câştigă existenŃa prin muncă. 

A mai precizat că i s-a aplicat o pedeapsă orientată spre maximul special deşi nu au 
fost indicate în motivarea hotărârilor circumstanŃele agravante. 

Apărătorul ales a mai arătat că în mod greşit prima instanŃă a dispus schimbarea 
încadrării juridice a situaŃiei de fapt, reŃinând în sarcina inculpatului B.L. şi infracŃiunea de 
instigare la vătămare corporală gravă, în condiŃiile în care nicio probă nu a dovedit că acesta 
ar fi fost în seara de 4.05.2002 în apropierea balconului părŃii vătămate C.. 

S-a mai susŃinut că inculpatul B.L. a dovedit cu martorii M.C. şi R.I. că în seara de 
4.05.2002 între orele 20-23,30 a fost la domiciliu, după care a fost la Înviere cu soŃia. 

A mai precizat apărătorul ales al inculpatului B.L. că, în mod nelegal şi arbitrar s-au 
aplicat acestuia pedepse mai mari decât adevăraŃilor autori, în condiŃiile în care, unul din fraŃii 
P. era recidivist la data săvârşirii faptelor, iar celălalt era cunoscut cu antecedente penale. 

Apărătorul inculpatului a mai susŃinut că, în mod greşit a fost avut în vedere denunŃul 
formulat de tatăl inculpatului la data de 30.11.2005 şi că acest act s-a datorat relaŃiilor 
tensionate dintre cei doi, relaŃii cauzate de o moştenire; s-a solicitat a fi avute în vedere 
declaraŃiile date de martorii B.E. şi B.M. atât în faŃa organelor de urmărire penală, cât şi în 
faŃa instanŃei de judecată. 

Inculpatul a mai precizat că între el şi tatăl său a fost tot timpul o relaŃie tensionată 
generată de violenŃele fizice şi verbale la care acesta l-a supus însă din copilărie. 

S-a solicitat admiterea recursului promovat, casarea celor două hotărâri în latura 
penală şi civil ă şi pe fond, achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. „a” raportat la art. 10 
lit. „c” Cod procedură penală. 

În subsidiar s-a solicitat reducerea cuantumului pedepselor aplicate până la 3 ani 
închisoare şi aplicarea disp. art. 861 Cod penal. 

În ce priveşte latura civilă a cauzei s-a susŃinut că prin actul depus în instanŃă s-a făcut 



dovada faptului că partea civilă nu a cumpărat de la acea societate nici un produs, aşa încât 
suma de 27.221 lei i-a fost acordată în mod nejustificat. 

A mai precizat apărătorul ales al inculpatului că nici cuantumul daunelor morale nu a 
fost apreciat în mod corect şi a solicitat reducerea acestora. 

Curtea, verificând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, a 
reŃinut următoarele: primele instanŃe apreciind materialul probator administrat în cursul 
urmăririi penale şi reconfirmat în faza cercetării judecătoreşti au reŃinut corect vinovăŃia 
inculpatului B.L., făcând o justă încadrare în drept a faptelor comise de acesta. 

Atât în sentinŃa pronunŃată de Judecătoria Iaşi cât şi în decizia pronunŃată de 
Tribunalul Iaşi s-a făcut o amplă analiză a probelor administrate şi în baza cărora a fost 
reŃinută vinovăŃia i8nculpatului B.L. în săvârşirea infracŃiunilor de instigare la distrugere şi 
instigare la vătămare corporală gravă, fapte prevăzute de art. 25 raportat la art. 271 alin. 1 şi 3 
Cod penal şi art. 25 raportat la art. 182 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea disp. art. 33 lit. „a” şi 
33 lit. „b” Cod penal. 

Astfel, inculpaŃii P.D. şi P.G. au declarat în mod constant, în cursul urmăririi penale, 
că inculpatul B.L. a fost cel care în seara de 4.05.2002 (când era seara de Înviere) le-a cerut 
celor doi să-i facă un serviciu, contra unei sume importante de bani; inculpatul le-a spus că a 
fost înşelat cu prilejul încheierii unei tranzacŃii imobiliare, că vrea să se răzbune şi le-a propus 
să arunce în balconul persoanei care l-a înşelat, o sticlă incendiară pe care le-o va da el. Le-a 
promis că după îndeplinirea acestei „misiuni” vor primi fiecare câte 250.000 lei. 

FraŃii P.D. şi P.G. care nu aveau un loc de muncă stabil şi nici nu aveau unde locui au 
acceptat propunerea inculpatului B.L.; această discuŃie s-a purtat în apartamentul părinŃilor 
inculpatului B.L., în prezenŃa acestora şi a unui tânăr rămas neidentificat, care îl însoŃea pe 
inculpatul B.L. şi căruia i se spunea „E.C.”. Acesta purta ochelari şi conducea un autoturism 
marca „Dacia Nova” de culoare gri închis. 

Potrivit declaraŃiilor inculpaŃilor P.D. şi P.G. după ce şi-au dat acordul să arunce sticla 
incendiară în balconul persoanei care-l înşelase pe B.L., au fost transportaŃi de acesta cu 
autoturismul condus de tânărul „E.C.” în jurul orelor 21,30-21,45 până la str. A. din 
municipiul Iaşi. 

Ajunşi aici, şoferul a rămas la volan iar inculpatul B.L. a coborât cu fraŃii P., a luat din 
portbagaj o sticlă cu capacitatea de ½ l cu benzină şi care avea în loc de capsă un fitil din vată 
pe care i-a înmânat-o inculpatului P.G. De asemenea, i-a condus pe o alee printre blocuri, 
până la balconul părŃii vătămate C.M. şi le-a indicat balconul în care să arunce sticla, după ce 
vor da foc la fitil. Balconul avea un geam deschis, iar lumina era aprinsă. 

Inculpatul B.L. le-a spus fraŃilor P. că nu poate face el acest lucru pentru a nu fi 
recunoscut de partea vătămată; totodată i-a asigurat că îi va aştepta cu maşina în strada 
principală pentru a-i conduce înapoi la apartamentul părinŃilor săi în cartierul D., promisiune 
ce nu a fost respectată. 

InculpaŃii P.D. şi P.G. şi-au menŃinut aceste declaraŃii şi cu ocazia confruntărilor 
efectuate în faza urmăririi penale între ei şi inculpatul B.L. precum şi cu prilejul prezentării 
materialului de urmărire penală (filele 128 şi 129 dosar urm. penală). 

InculpaŃii P.D. şi P.G. au fost testaŃi la data de 25.07.2007, potrivit tehnicii poligraf; 
din raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică nr. 1407937 din 30.07.2007, întocmit de I.P.J. 
Iaşi – Serviciul de Criminalistică rezultă că pentru răspunsurile numiŃilor P.D. şi P.G. la 
întrebările relevante ale cauzei nu au fost evidenŃiate reacŃii specifice comportamentului 
simulat. 

InculpaŃii P.D. şi P.G. au fost audiaŃi de prima instanŃă la termenul din 20.05.2008 în 
prezenŃa inculpatului B.L.. Şi cu acel prilej au declarat că la data de 4.05.2002 B.L. le-a dat de 
băut toată ziua, după care, le-a cerut să arunce câte o sticlă incendiară în balconul părŃii 
vătămate; au mai precizat că după ce le-a înmânat sticlele, inculpatul B.L a fost cel care le-a 
aprins fitilul şi s-a retras, plecând cu prietenul său cu maşina şi lăsându-i pe jos. 

Au mai precizat inculpaŃii că în ziua de Paşti, inculpatul B.L. le-a dat câte 250.000 lei 
vechi pentru fapta comisă. 

InculpaŃii P.D. şi P.G. nu au promovat apel împotriva sentinŃei pronunŃate de 



Judecătoria Iaşi. 
Cele declarate de inculpaŃii P. se coroborează cu datele arătate de numitul B.E. – tatăl 

inculpatului B.L. – în autodenunŃul făcut la data de 30.11.2005 în faŃa a doi lucrători ai 
Ministerului de Interne de la SecŃia a II-a PoliŃie. 

Cu acel prilej denunŃătorul a precizat că în seara premergătoare Învierii Domnului din 
anul 2002, inculpatul B.L. a venit la domiciliul său în jurul orelor 21-22; aici se aflau fraŃii 
P.G. şi D. După ce i-a servit cu băuturi alcoolice, B.L. le-a spus celor doi că are o „treabă” 
pentru ei. 

Le-a mai spus că a fost păcălit de o persoană care locuieşte lângă Complexul „B.” într-
un bloc tip vilă, că vrea să se răzbune pe acesta şi le-a cerut să-i arunce în balcon o sticlă 
incendiară. 

După ce s-a purtat această discuŃie, toŃi au plecat iar după aproximativ 30 minute s-a 
întors doar fiul său B.L. 

FraŃii P. au ajuns la apartamentul denunŃătorului în jurul orelor 14 şi i-au reproşat lui 
B.L. că i-a lăsat pe jos şi că nu i-a aşteptat, aşa cum le-a promis. 

DenunŃătorul a mai precizat că fiul său i-a plătit pe cei doi inculpaŃi pentru serviciul 
făcut, dar nu poate preciza suma pe care le-a oferit-o. 

FaŃă de această situaŃie de fapt, în mod corect prima instanŃă a reŃinut în sarcina 
inculpatului B.L. săvârşirea infracŃiunilor de instigare la distrugere prin incendiere şi instigare 
la vătămate corporală gravă. 

Din coroborarea probelor prezentate anterior, rezultă fără putinŃă de tăgadă, că 
inculpatul B.L. a plătit pe coinculpaŃii P.D. şi P.G. cu suma de 50.000 lei vechi pentru ca 
aceştia să arunce o sticlă incendiară, pe care tot el o pregătise, în balconul părŃii vătămate 
C.M., persoană pe care doar inculpatul B.L. o cunoştea, cu care el avea o stare conflictuală şi 
faŃă de care nutrea sentimente de răzbunare. 

Aşa fiind, critica formulată de inculpat şi văzând greşita încadrare juridică a situaŃiei 
de fapt, este nejustificată. 

A mai susŃinut inculpatul recurent că i-au fost aplicate pedepse orientate spre maximul 
special, cu toate că în sarcina sa nu au fost reŃinute circumstanŃe agravante. 

Critica formulată este nefondată; pentru infracŃiunea de distrugere prin incendiere, 
prev. de art. 217 alin. 1,4 Cod penal legea prevede pedeapsa cu închisoarea cuprinsă între 3-
15 ani iar pentru infracŃiunea de vătămare corporală gravă pev. de art. 182 alin. 2 Cod penal, 
pedeapsa este cuprinsă între 2-10 ani închisoare. 

Pentru prima infracŃiune, inculpatului i-a fost aplicată o pedeapsă de 5 ani închisoare, 
iar pentru cea de a II-a de 6 ani închisoare; în urma contopirii celor două pedepse principale 
nu i s-a aplicat nici un spor de pedeapsă. 

Din această perspectivă, critica formulată este neîntemeiată, pedepsele aplicate sunt 
mult sub maximul special. 

La individualizarea judiciară au fost avute în vedere toate criteriile prev. de art. 72 
Cod penal, inclusiv cele invocate de apărătorul ales al inculpatului B.L. în motivele de recurs. 

InstanŃele care au judecat cauza la fond şi în apel au mai avut în vedere şi au acordat 
semnificaŃia cuvenită pericolului social deosebit creat prin incendierea unui balcon situat într-
un bloc din municipiul Iaşi, cu populaŃie numeroasă, cu instalaŃii de gaz metan; nu în ultimul 
rând s-au avut în vedere urmările deosebit de grave ale infracŃiunilor comise şi anume, faptul 
că partea civilă B.A.(fostă C.) a suferit arsuri de gradele I,II,III şi IV pe 35% din suprafaŃa 
corporală, iar pe 12% din suprafaŃa corporală a suferit arsuri de gradul IV, pentru vindecarea 
lor fiind necesare 80-90 zile de îngrijire medicală; s-a mai consemnat în concluziile 
certificatului medico-legal că leziunile suferite au fost de natură a-i pune în primejdie viaŃa 
părŃii vătămate. 

FaŃă de toate aceste consecinŃe, pedepsele aplicate de prima instanŃă şi menŃinute în 
apel sunt justificate şi necesare pentru realizarea scopului prev. de art. 52 Cod penal. 

Nici critica formulată de apărătorul ales prin care a susŃinut nelegalitatea pedepselor 
aplicate recurentului, care a avut calitatea procesuală de instigator, în raport cu cele aplicate 
adevăraŃilor autori ai săvârşirii faptelor, nu este întemeiată.  



Potrivit dispoziŃiilor art. 23 Cod penal, participanŃi sunt persoanele care contribuie la 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici. 

În articolul 27 Cod penal se stipulează că instigatorul şi complicele la o faptă 
prevăzută de legea penală, săvârşită cu intenŃie, se sancŃionează cu pedeapsa prevăzută de lege 
pentru autor. 

La stabilirea pedepsei se Ńine seama de contribuŃia fiecăruia la săvârşirea infracŃiunii, 
precum şi de dispoziŃiile art. 72 Cod penal. 

Instigarea presupune o relaŃie specială de la instigator la instigat şi se prezintă ca un 
comportament criminal, eminamente moral – intelectual, particularitatea sa constând în aceea 
că, deşi instigatorul este persoana care ia cea dintâi hotărârea săvârşirii unei infracŃiuni, el nu 
trece la înfăptuirea acesteia, ci recurge la intermediul unei alte persoane, căreia îi transmite, 
printr-un proces intelectual de determinare, hotărârea săvârşirii unei fapte prevăzute de legea 
penală.  

Prin conŃinutul său psihic specific şi mai ales atunci când se referă nemijlocit la actele 
de executare, instigarea reprezintă o formă de participaŃie morală, iar instigatorul prezintă 
toate trăsăturile unui autor moral, ca unul care face să se nască şi să se transfere conştient 
asupra altei persoanei, denumită „executant” sau „autor material”, latura subiectivă a 
infracŃiunii. 

Instigarea, ca formă de participaŃie morală se deosebeşte esenŃial de complicitatea 
morală, prin aceea că, în timp ce prima presupune determinarea cu intenŃie, a unei persoane, la 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, fiind astfel, întotdeauna anterioară şi esenŃială 
în însăşi trecerea autorului material la executare, în timp ce complicitatea morală intervine pe 
terenul unei hotărâri infracŃionale deja luate şi îndeplineşte doar funcŃia de a o întări sau 
întreŃine. 

În cauza de faŃă inculpatul B.L. a speculat situaŃia materială precară a inculpaŃilor P.D. 
şi P.G., dorinŃa lor de a face rost de bani chiar în preajma Sărbătorilor Pascale, precum şi 
viciul beŃiei care îi domina şi după ce i-a servit cu băuturi alcoolice, li s-a plâns că a fost 
înşelat la încheierea unei tranzacŃii imobiliare şi le-a cerut să-i facă un serviciu, oferindu-se 
să-i plătească pentru acest lucru. 

Având în vedere gradul scăzut de instrucŃie al celor doi inculpaŃi, precum şi faptul că 
în repetate rânduri dormeau în apartamentul părinŃilor inculpatului B.L., este uşor de înŃeles 
că nu puteau să-l refuze atunci când le-a cerut să-i facă acel serviciu, mai ales că le-a promis 
şi o recompensă bănească. 

Din această perspectivă şi având în vedere contribuŃia esenŃială a inculpatului B.L. la 
săvârşirea faptelor, în mod corect la individualizarea judiciară a pedepselor s-a acordat 
semnificaŃia cuvenită dispoziŃiilor art. 72 Cod penal şi au fost diferenŃiate pedepsele aplicare, 
fiind mai mari ca durată cele ale inculpatului instigator care, practic a fost capul întregii 
activităŃi infracŃionale. 

El a urmărit un scop meschin prin comiterea infracŃiunilor şi anume răzbunarea pe 
partea civilă C.M., el i-a instruit pe fraŃii P. cu privire la modul de acŃiune, el le-a procurat 
sticla incendiară, le-a arătat balconul de apartament în care să o arunce, i-a transportat cu un 
autoturism până la locul faptei şi după săvârşirea acesteia i-a plătit cu sume de câte 250.000 
lei pe fiecare. 

FaŃă de toate aceste circumstanŃe, pedepsele aplicate inculpatului B.L. sunt legale şi 
temeinice şi nu se justifică reindividualizarea lor. 

Primele instanŃe au mai avut în vedere şi caracterizarea pe care i-a făcut-o inculpatului 
B.L. chiar tatăl său care a precizat în declaraŃia dată la data de 19.01.2006, în prezenŃa unui 
martor că acesta este o fire violentă, îl bate şi îi cere banii de pensie. 

Cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului, prin care s-a solicitat a nu fi avut 
în vedere autodenunŃul tatălui inculpatului este neîntemeiată. Cele susŃinute şi relatate de B.E. 
se coroborează cu toate probele administrate în cauză şi au fost de natură a ajuta la 
soluŃionarea prezentei cauze. 

Chiar dacă e posibil ca inculpatul B.L. să fi fost agresat în timpul copilăriei de către 
tatăl său B.E,, acest aspect nu justifică şi nici nu legitimează comportarea sa agresivă actuală 



faŃă de părinŃi şi faŃă de ceilalŃi locuitori ai municipiului cu care intră în diverse relaŃii sociale.  
FaŃă de cele expuse mai sus, Curtea a constatat că nici solicitarea inculpatului de 

achitare în baza art. 10 lit. „c” Cod procedură penală şi nici cea vizând reducerea pedepselor 
aplicate nu sunt întemeiate, urmând a fi respinse. 

A mai susŃinut inculpatul-recurent prin apărătorul ales că sumele la plata cărora a fost 
obligat în favoarea părŃii civile B.(C.)A., cu titlu de daune materiale şi morale ar fi deosebit de 
mari, în raport cu posibilităŃile sale financiare şi nedovedite cu acte. 

SusŃinerile inculpatului sunt nefondate. 
Din declaraŃiile martorilor audiaŃi de instanŃa de fond rezultă că partea vătămată B.A. a 

suferit arsuri pe 35% din suprafaŃa corporală, a stat internată în spital timp de o lună şi 
jumătate, perioadă în care a cumpărat de la firma la care lucra martora T.V. a S.C. „F.P.L.”, 
produse naturiste, respectiv creme, spray-uri şi pastile; martorii au mai precizat că pentru 
partea civilă B.A. a fost plătită o femeie cu 300 lei lunar pentru a o îngriji, timp de 6 luni, iar 
la 2-3 săptămâni venea un medic la domiciliu pentru consultaŃie şi era plătit cu 50 lei de 
fiecare dată. 

La dosarul instanŃei de fond se află nişte dovezi prin care asistenta şefă de la clinica la 
care era internată partea vătămată B.A. confirmă primirea unor medicamente de la membrii 
familiei acesteia, respectiv de la sora bolnavei, pe nume C.M.. 

Aşa se explică faptul că facturile aflate la dosarul de fond şi care sunt întocmite de 
S.C. „F.P.L.”, sunt emise pe numele cumpărătorului C.M. – sora părŃii vătămate. 

FaŃă de această situaŃie de fapt, susŃinerea făcută de inculpatul B.L. prin motivele de 
recurs, potrivit cărora, partea civilă B.A. nu a făcut dovada faptului că a cumpărat cu facturi 
emise pe numele său, medicamente, creme şi spray-uri, apare ca nejustificată. 

Partea vătămată a suferit arsuri grave, pe 35% din suprafaŃa corpului, a stat spitalizată 
6 săptămâni şi încă 6 luni în convalescenŃă; era firesc să nu meargă ea să-şi cumpere 
medicamentele necesare tratamentului, servicii pe care le făceau cei din familia sa. 

Aşa fiind, actul emis de firma „F.P.L. ROMÂNIA”, depus de apărătorul ales al 
inculpatului şi în care se consemnează că în perioada 2002-2003 nu au existat produse 
cumpărate pe numele doamnei B.A. nu este de natură a dovedi că pentru partea civilă nu au 
fost cumpărate medicamente necesare pentru tratamente; aceste aspecte rezultă cu prisosinŃă 
din celelalte acte aflate la dosar şi care se coroborează cu depoziŃiile martorilor audiaŃi în 
cauză. 

FaŃă de cele expuse, Curtea a constatat că în mod corespunzător a fost apreciat 
cuantumul daunelor materiale la plata cărora a fost obligat inculpatul B.L. în solidar cu ceilalŃi 
2 inculpaŃi, în favoarea părŃii civile B.A.. 

Şi cuantumul daunelor morale acordate aceleiaşi părŃi civile a fost corect apreciat. 
Faptele comise de inculpaŃi au cauzat părŃii civile B.A. intense suferinŃe psihice şi 

morale care au fost de natură să afecteze situaŃia familială şi socială a acesteia şi să-i schimbe 
complet firul vieŃii. 

Partea civilă avea vârsta de 24 ani la data săvârşirii faptei, avea un prieten cu care 
urma să se căsătorească, avea un loc de muncă şi un grup de prieteni. În urma vătămării 
suferite viaŃa ei a fost schimbată brusc şi radical, iar sechelele posttraumatice i-au îngrădit 
participarea la o viaŃă socială şi de familie normale. 

Toate aceste aspecte o îndreptăŃesc a primi un echivalent al daunelor morale încercare 
ca urmare a faptelor comise de inculpaŃi, iar suma de 30.000 lei la care aceştia au fost obligaŃi 
în solidar apare ca echitabilă şi rezonabilă şi nu se justifică reducerea acesteia.  

FaŃă de cele expuse mai sus, Curtea a constatat că toate motivele de recurs invocate de 
inculpatul-recurent B.L. atât prin motivele scrise depuse la dosar, cât şi cele susŃinute oral de 
apărătorul ales sunt nefondate. 

Recursul promovat de inculpatul B.L. a fost admis pentru un motiv constatat din oficiu 
de instanŃă şi anume: potrivit jurisprudenŃei C.E.D.O. referitoare la art. 3 din Protocolul nr. 1 
adiŃional la ConvenŃia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor fundamentale, 
pedeapsa accesorie privind interzicerea dreptului de a alee prev. de art. 71 alin. 1 raportat la 
art. 64 alin. 1 lit. „a” Cod penal nu se aplică în mod automat, ci numai în baza unei hotărâri 



judecătoreşti definitive de condamnare, dacă instanŃa a constatat că în raport cu gravitatea 
infracŃiunii comise, interzicerea „dreptului de a alege” respectă principiul proporŃionalităŃii. 

Din motivarea Deciziei nr. 2 din 06.10.2005 a CurŃii Europene a Drepturilor Omului, 
cauza Hirst contra Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, rezultă că dreptul la 
vot garantat de art. 3 din Protocolul nr. 1 al ConvenŃiei nu este absolut şi poate face obiectul 
unor limitări, statele contractante având o largă marjă de apreciere în materie. Această marjă 
de apreciere nu este însă nelimitată; restricŃiile şi limit ările în materia dreptului la vot trebuie 
să fie apreciate de o instanŃă independentă, în fiecare caz în pare.  

Din această perspectivă este necesară aprecierea instanŃei în fiecare caz în parte şi în 
contradictoriu, astfel încât necesitatea şi proporŃionalitatea să poată fi apreciate individual şi 
în contradictoriu. 

În cauza de faŃă, inculpatul B.L. a comis infracŃiunile de instigare la distrugere prin 
incendiere şi instigare la vătămare corporală gravă; interzicerea dreptului de a alee, deci a 
dreptului electoral de a participa la procesul de alegere a organelor democratice ale statului, 
prin exercitarea dreptului la vot, semnificaŃia, anularea, chiar dacă limitată,a unui drept 
constituŃional nu este justificată şi nu se află în legătură directă cu tipul infracŃiunilor reŃinute 
în cauză care nu au conotaŃie electorală. 

Aşa fiind, în baza art. 38515 pct. 2 lit. „d” Cod procedură penală a fost admis recursul 
declarat de inculpatul B.L., împotriva decizie penale nr. 87 din 11.03.2010 pronunŃată de 
Tribunalul Iaşi şi a sentinŃei penale nr. 1546 din 22.04.2009 pronunŃată de Judecătoria Iaşi, 
hotărâri ce au fost casate în parte, în latură penală numai cu privire la acest inculpat şi doar în 
ce priveşte pedeapsa accesorie aplicată. 

Rejudecând cauza, a fost înlăturată dispoziŃia vizând aplicarea faŃă de inculpatul B.L. a 
pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. „a” teza I Cod penal.  

Au fost menŃinute toate celelalte dispoziŃii ale hotărârilor recurate.  
 

3. MenŃinere arestare preventivă – art. 300 ind. 2 raportat la art. 160 ind. b alin. 
3 C.pr.pen.  

Dacă iniŃial gravitatea acuzaŃiilor justifică măsura arestării preventive, după 
trecerea unei perioade de timp în care a avut loc şi sesizarea instanŃei, 
menŃinerea stării de arest nu se mai poate întemeia exclusiv pe simplul 
motiv al gravităŃii faptelor de care este acuzat inculpatul. 

Decizia penală nr. 77 din 28 ianuarie 2011  

Prin încheierea de şedinŃă pronunŃată de Tribunalul Iaşi, la data de 20.01.2011, în 
dosarul nr. 9323/99/2010/a1, s-a constatat în temeiul art. 3002 raportat la art. 160 ind. „b” alin. 
3 Cod procedură penală şi art. 148 lit. „f” Cod procedură penală, ca fiind legală şi temeinică 
măsura arestării preventive luată împotriva inculpatului I.G., deŃinut în Arestul I.P.J. Iaşi. 

Totodată, s-a dispus menŃinerea arestării preventive a inculpatului I.G.. 
În motivarea încheierii s-a subliniat că instanŃa a constatat că luarea şi menŃinerea 

acestei măsuri preventive faŃă de inculpat a avut loc cu respectarea tuturor dispoziŃiilor legale 
în vigoare, atât sub aspectul condiŃiilor de fond cât şi sub aspectul condiŃiilor de procedură şi 
al întinderii în timp a măsurii. De altfel inculpatul nu a invocat critici privind acest aspect. 

Sub aspectul temeiniciei, analizând probatoriul administrat în cauză până în acest 
moment procesual, instanŃa a apreciat că măsura arestării preventive se impune a fi menŃinută 
în continuare întrucât temeiul care a determinat arestarea preventiva impune şi în continuare 
privarea de libertate a acestuia. 

Astfel din probele administrate în cursul urmăririi penale rezulta date în sensul art.143 
Cod procedură penală privind săvârşirea de către inculpat a infracŃiunilor de trafic de droguri 
de risc,introducerea în Ńară, fără drept,de droguri de risc şi de mare risc,fapte prev şi ped de 
art.2,alin.1 din Legea 143/2000 cu aplicarea art.41,alin.2 Cod penal şi art.3,alin.1,2 din Legea 
143/2000,toate cu aplicarea art.33,lit. a Cod penal. Aceste date, deşi nu trebuie sa aibă 



semnificaŃia unor probe de natura sa justifice o soluŃie de condamnare,nasc presupunerea 
rezonabila ca inculpatul ar putea fi autorul faptelor de care este acuzat. 

Cu privire la dispoziŃiile articolului 148, litera f din Codul de procedură penală, care 
au fost reŃinute ca temei pentru luarea măsurii arestării preventive, instanŃa a constatat că sunt 
îndeplinite cumulativ cele două condiŃii pe care acest text legal le impune,pedeapsa prevăzută 
de lege pentru infracŃiunile de care este acuzat inculpatul este mai mare de 4 ani închisoare, 
iar lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică.  

Pericolul concret al inculpatului I.G. este determinat de periclitarea grava a siguranŃei 
şi ordinii publice date fiind aspectele ce Ńin de natura faptelor, sfera relaŃiilor sociale 
lezate,cantitatea mare de droguri presupus a fi fost introdusă în Ńară, în condiŃiile în care 
fenomenul consumului de droguri cunoaşte în prezent o amploare deosebită. În plus, drogurile 
introduse în Ńară de inculpat intră în categoria drogurilor de risc şi mare risc,respectiv 
cananbis şi cocaina . 

Dincolo de aceste aspecte care Ńin de fapte şi împrejurările săvârşirii lor, instanŃa a 
reŃinut perseverenta inculpatului în desfăşurarea activităŃii infracŃionale, perseverenta ilustrata 
de forma continuata în care este acuzat ca ar fi săvârşit faptele de trafic de droguri de 
risc,introducerea în tara,fara drept,de droguri de risc şi de mare risc , contradicŃiile existente 
între declaraŃiile inculpatului din cursul urmăririi penale şi declaraŃiile martorilor audiaŃi în 
aceeaşi faza procesuala,astfel încât exista pericolul ca, lăsat în stare de libertate,inculpatul sa 
reitereze comportamentul infracŃional. 

Mai mult, faptul că inculpatul a fost prins în flagrant de către organele de urmărire 
penală sunt aspecte de natura sa reflecte rezonanta sociala a activităŃii infrac Ńionale 
desfăşurate,rezonata care impune subordonarea dreptului inculpatului de a fi judecat în stare 
de libertate interesului superior de a asigura ordinea şi siguranŃa publica. 

Totodată, deşi apărarea a susŃinut ca nu mai subzista temeiul care a determinat 
arestarea preventiva, privind pericolul concret al inculpatului,nu a furnizat niciun argument 
sau proba în acest sens, raportându-se la aspecte şi împrejurări deja analizate de către instanŃa 
atunci când a verificat şi menŃinut măsura arestării preventive în baza dispoziŃiilor art.300¹ 
Cod procedură penală. Având în vedere ca de la acesl moment procesual şi pana în prezent nu 
au intervenit împrejurări noi şi nu a fost administrata nicio proba, inculpatul uzând de dreptul 
la tăcere, instanŃa a constatat ca nu se poate susŃine ca nu mai subzista temeiul care a 
determinat arestarea preventiva şi menŃinerea măsurii. 

łinând cont de scopul măsurii arestării preventive astfel cum a fost reŃinut de către 
instanŃa mai sus, fata de durata măsurii arestării preventive de aproximativ 5 luni de 
zile,durata care se circumscrie noŃiunii de „termen rezonabil” în sensul art.5, par.3 din 
CEDO,nu se poate pretinde ca măsura arestării preventive tinde spre o executare anticipata a 
unei pedepse, după cum,în mod nefondat a susŃinut apărarea. 

Fata de toate aceste argumente instanŃa a menŃinut măsura arestării preventive a 
inculpatului. 

În termenul prevăzut de art. 160 indice „b” alin. 4 Cod procedură penală, încheierea 
pronunŃată de tribunal a fost recurată de inculpatul I.G., fiind criticată pentru nelegalitate şi 
netemeinicie. 

Motivându-şi recursul, inculpatul a susŃinut, prin apărătorul ales că încheierea 
pronunŃată este practic nemotivată, conŃinând o succesiune de afirmaŃii în care sunt 
amestecate noŃiuni de ordin general şi care nu justifică menŃinerea măsurii arestării 
preventive. 

În cauză nu s-a dovedit pericolul concret creat pentru ordinea publică, prin lăsarea în 
libertate a inculpatului I.G. şi nu se justifică raportarea acestuia la amploarea deosebită a 
fenomenului consumului de droguri în România. 

A mai subliniat apărătorul ales al inculpatului că într-o altă cauză pentru săvârşirea 
unei tentative la infracŃiunea de omor, inculpatul a fost pus în libertate după 30 zile şi nu se 
poate susŃine că fapta pentru care este judecat inculpatul I.G. este mai gravă. 

În fapt, inculpatul I.G. a fumat o Ńigară de cocaină şi şi-a procurat o cantitate de 
droguri pentru consumul propriu. 



Apărătorul ales a mai precizat că su8sŃinerile organelor de urmărire penală nu au 
acoperire în probe; rechizitoriul a reŃinut că inculpatul a fost prins în flagrant în timp ce 
introducea în Ńară droguri de risc şi de mare risc; în fapt, inculpatul a fost depistat cu o 
cantitate de droguri asupra sa în municipiul Iaşi, la o distanŃă de 600 km de vama Nădlac, 
după o zi de la trecerea prin această vamă; nu-şi poate explica caracterul flagrant al 
infracŃiunii de „introducere în Ńară de droguri”. 

Această infracŃiunea putea fi descoperită şi reŃinută ca fragrantă dacă inculpatul era 
surprins cu droguri asupra sa în urma controlului efectuat la frontieră, în momentul intrării în 
Ńară. 

S-a mai precizat că este complet nedovedită şi susŃinerea organelor de urmărire penală 
potrivit căreia inculpatul I.G. ar fi traficat singur, în condiŃiile în care nu a fost identificat nici 
un martor care să declare că a cumpărat sau că a primit droguri de la acesta; nici măcar un 
martor sub acoperire nu face o asemenea susŃinere. 

FaŃă de împrejurarea că în prezent dosarul este pe rolul instanŃei de judecată şi mai 
sunt de audiat doar 2 martori pe care nu are cum să-i influenŃeze, a solicitat admiterea 
recursului şi judecarea în stare de libertate, în forma revocării măsurii arestării preventive ori 
a înlocuirii acesteia cu una din interdicŃiile prevăzute la art. 1456 sau 145 indice 1 Cod 
procedură penală. 

Curtea, verificând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, a 
constatat că recursul promovat este fondat, urmând a fi admis pentru considerentele ce vor fi 
expuse în continuare. 

Inculpatul I.G. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Ministerului Public 
D.I.I.C.O.T. –Serviciul Teritorial Iaşi nr. 162/D/P/18.11.2010 pentru săvârşirea infracŃiunilor 
de trafic de droguri de risc şi introducere în Ńară, fără drept, de droguri de risc şi de mare risc, 
fapte prevăzute de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, modificată şi completată prin Legea 
522/2004, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 3 alin. 1,2 din Legea 143/2000 
modificată şi completată prin Legea 522/2004 ambele cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal. 

S-a reŃinut în fapt că în perioada iulie-octombrie 2010 inculpatul ar fi deŃinut în 
vederea comercializării droguri de risc, cannabis-skunk pe care le-a vândut consumatorilor de 
pe raza municipiului Iaşi şi că la data de 17.10.2010 ar fi introdus în Ńară, fără drept, cantitatea 
de 198,2 grame cannabis-skunk şi 0,5 grame cocaină (drog de mare risc). 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 25.11.2010, iar primul 
termen de judecată a fost stabilit aleatoriu la data de 20.01.2011. 

La data de 26.11.2010, în Cameră de consiliu, prima instanŃă a procedat potrivit art. 
3001 alin. 1 Cod procedură penală la verificarea legalităŃii şi temeiniciei arestării preventive, 
înainte de expirarea duratei acesteia. 

La termenul de judecată din 20.01.2011 instanŃa a verificat legalitatea actului de 
sesizare, constatând că a fost legal investită. 

Inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere, potrivit disp. art. 70 alin. 2 Cod procedură 
penală. 

La acelaşi termen, prima instanŃă s-a pronunŃat cu privire la legalitatea şi temeinicia 
arestării preventive a inculptului I.G. şi a dispus citarea martorilor din lucrări, pentru a fi 
audiaŃi la termenul din 17.02.2011. 

Cu privire la criticile formulate de inculpatul-recurent, prin apărătorul ales, în legătură 
cu încadrarea juridică a faptelor, întrunirea elementelor constitutive ale infracŃiunilor reŃinute 
în sarcina sa prin actul de sesizare, caracterul flagrant al infracŃiunii pretins a fi comise la data 
de 17.10.2010, urma a se pronunŃa instanŃa de fond, după efectuarea cercetării judecătoreşti. 

Recursul promovat de inculpatul I.G. apare ca fondat dintr-o altă perspectivă; 
inculpatul a fost reŃinut la data de 18.10.2010, iar la 19.10.2010 Tribunalul Iaşi a dispus 
arestarea sa preventivă pe o durată de 29 zile. Această măsură restrictivă de drepturi a fost 
prelungită periodic, cu respectarea disp. art. 155,156 Cod procedură penală şi apoi a fost 
menŃinută de instanŃa de fond după înregistrarea cauzei pe rol. 

În cauză aşadar s-a finalizat prima fază a procesului penal, cea a urmăririi penale prin 
întocmirea rechizitoriului. 



Inculpatul este un tânăr în vârstă de 30 de ani, la data arestării lucra în calitate de 
redactor şef la „Casa Editorială Regina” Iaşi şi este necunoscut cu antecedente penale. 

FaŃă de aspectele prezentate mai sus şi raportându-se la materialul probator 
administrat exclusiv în faza de urmărire penală, Curtea constată că, deşi există probe şi indicii 
temeinice potrivit disp. art. 143 alin. 1 Cod procedură penală care îndreptăŃesc aprecierea că 
inculpatul a comis o faptă prevăzută de legea penală, s-au schimbat temeiurile care au 
determinat iniŃial arestarea preventivă, astfel că se impune înlocuirea acestei măsuri cu cea a 
obligării de a nu părăsi Ńara, fără încuviinŃarea instanŃei. 

Curtea a constatat că nu se mai poate susŃine în această fază procesuală, pe bază de 
probe, că lăsarea în libertate a inculpatului ar prezenta în concret, vreun pericol pentru ordinea 
publică. 

În lipsa altor date, aprecierea asupra acestui pericol s-a făcut până în prezent, exclusiv 
în raport cu gravitatea faptelor ce fac obiectul acuzaŃiilor aduse inculpatului şi cu 
împrejurările în care se presupune că acestea au fost comise. 

Dacă iniŃial gravitatea acuzaŃiilor a putut justifica arestarea preventivă, după 
aproximativ 4 luni de la luarea măsurii, menŃinerea inculpatului I.G. în stare de arest nu se 
mai poate întemeia exclusiv pe simplul motiv al gravităŃii faptelor de care este acuzat. În acest 
sens s-a pronunŃat în mod constant şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cauza Goral 
contra Poloniei, Al Akidi contra Bulgariei şi Klyakhin contra Rusiei). 

Curtea a apreciat că în cauză nu există riscul unor presiuni sau încercări de a influenŃa 
persoanele care au declarat împotriva inculpatului; pe de o parte, aceste persoane au fost 
audiate în cursul urmăririi penale, iar pe de altă parte instanŃa va dispune ca pe durata 
procesului inculpatul să nu se apropie şi nici să comunice în mod direct sau indirect cu 
martorii H.V.-A. şi R.N.; eventuala încălcare a obligaŃiilor impuse de instanŃă expunându-l 
per inculpat riscului de a fi din nou arestat preventiv, în condiŃiile legii. 

Totodată pentru buna desfăşurare a procesului penal, potrivit disp. art. 136 alin. 1 Cod 
procedură penală, Curtea a dispus ca pe durata desfăşurării procesului penal inculpatul I.G. să 
nu depăşească limitele teritoriale ale României, să se prezinte la organele judiciare de câte ori 
este chemat, să nu-şi schimbe locuinŃa fără încuviinŃarea instanŃei şi să se prezinte la PoliŃia 
municipiului Iaşi – organ desemnat cu supravegherea acestuia, conform programului de 
supraveghere şi ori de câte ori este chemat; să nu deŃină, să nu folosească şi să nu poarte nici o 
categorie de arme. 

FaŃă de cele expuse, Curtea, în temeiul art. 38515 pct.2 lit. „d” Cod procedură penală a 
admis recursul declarat de inculpatul I.G., împotriva încheierii de şedinŃă din 20.01.2011 
pronunŃate de Tribunalul Iaşi, încheiere ce a fost casată în parte. 

Rejudecând cauza, în temeiul art. 145 indice 1 Cod procedură penală raportat la art. 
139 alin. 3 indice 5 Cod procedură penală, a fost înlocuită măsura arestării preventive a 
inculpatului cu măsura obligării de a nu părăsi Ńara, fără încuviinŃarea instanŃei. 

În baza art. 145 indice 1 alin. 2, cu referire la art. 145 alin. 1 indice 1 Cod procedură 
penală, inculpatul a fost obligat ca pe durata măsurii să se supună obligaŃiilor descrise mai 
sus. 

În baza art. 145 indice 1 alin. 2 raportat la art. 145 alin. 2 indice 2 Cod procedură 
penală i s-a atras atenŃia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea credinŃă a obligaŃiilor ce-i 
revin, se poate lua faŃă de el, măsura arestării preventive. 

Curtea a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului I.G., de sub puterea 
mandatului de arestare preventivă nr. 113/U/10.10.2010 emis de Tribunalul Iaşi, în baza 
încheierii de şedinŃă nr. 156/19.10.2010, dacă nu este reŃinut sau arestat în altă cauză. 



4. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăŃiei – art. 320 ind. 1 C.pr.pen. 
Reducerea limitelor de pedeapsă ca urmare a incidenŃei dispoziŃiilor art. 320 ind. 
1 alin. 7 C.pr.pen. Posibilitatea reŃinerii concomitente şi a circumstanŃelor 
atenuante prevăzute de art. 74 C.pen., cu efecte asupra limitelor pedepsei 
aplicate efectiv 

Inculpatul fiind prezent şi declarând că recunoaşte în totalitate faptele, aşa cum 
au fost reŃinute în actul de sesizare a instanŃei şi solicitând să fie judecat în 
baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, instanŃa constată că 
în cauză sunt aplicabile dispoziŃiile art. 3201 alin. 1 şi 2 Cod procedură 
penală şi dispune reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, pentru 
infracŃiunile cu privire la care este judecat inculpatul, cu 1/3; în aceste 
condiŃii pedeapsa ce îi poate fi aplicată inculpatului pentru săvârşirea 
infracŃiunii de violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal este 
cuprinsă între 2-6,6 ani închisoare. 

Prima instanŃă a reŃinut în favoarea inculpatului şi dispoziŃiile art. 74 literele 
„a”, „b” şi „c” Cod penal aşa încât, potrivit disp. art. 76 Cod penal 
pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 192 alin. 2, în 
condiŃiile reŃinerii disp. art. 3201 Cod procedură penală, trebuie redusă sub 
2 ani închisoare. 

Decizia penală nr. 226 din 8 martie 2011 

Prin sentinŃa penală nr. 31 din 21 ianuarie 2011 Judecătoria Huşi a dispus 
condamnarea inculpatului H.N. la următoarele pedepse: 

-2(doi) închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii prev. şi ped. de art.192 alin.2 Cod 
penal; 

-4(patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii prev. şi ped. de art.211 alin.1 cu 
referire la alin.2 lit. „b” şi alin.2 (1) lit. „c” Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal, 
37 lit. „b” Cod penal, art. 74 lit. „a,b,c” şi 76 lit. „c” Cod penal şi art. 3201 alin.7 din Legea 
202/2010 

În baza art. 33 lit. „a” Cod penal, s-au contopit pedepsele urmând ca inculpatul să 
execute pedeapsa cea mai grea, adică, 4 (patru) ani închisoare. 

Pe durata prev. de art.71 alin.2 Cod penal s-a interzis inculpatului exerciŃiul 
drepturilor prev. de art.64 lit. „a” teza a II-a şi b Cod penal. 

În baza art.350 Cod procedură penală, s-a menŃinut starea de arest a inculpatului, iar în 
temeiul disp.art.88 Cod penal s-a dedus la zi, durata reŃinerii şi arestării preventive începând 
cu data de 26.XI.2010. 

În temeiul disp. art.348 Cod procedură penală, s-a constatat prejudiciul recuperat de 
către partea vătămată B.C. şi s-a luat act că nu se constituie parte civilă. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, prima instanŃă a reŃinut următoarea situaŃie de fapt: 
În data de 25.11.2010 în jurul orelor 19.30, afară fiind întuneric, inculpatul s-a hotărât 

să sustragă un televizor color de la locuinŃa părŃii vătămate B.C., despre care ştia că este în 
vârstă şi are probleme cu vederea. Ca urmare, a pătruns pe poarta neasigurată în curtea 
acestuia, apoi a intrat în locuinŃă unde într-o cameră, partea vătămată se afla întinsă pe pat şi 
se uita la televizorul care era aşezat pe o masă în faŃa lui, iar în cameră era întuneric. 

Inculpatul a scos televizorul din priză, apoi l-a luat în braŃe şi s-a îndreptat spre uşă cu 
intenŃia de a fugi, însă la uşă s-a împiedicat de cablurile existente în cameră. In acel moment 
partea vătămată a strigat la inculpat să lase televizorul şi totodată coborând din pat, l-a lovit în 
zona capului cu o cârjă în care se sprijinea. Inculpatul a împins pe vătămat, iar acesta a căzut 
peste o sobă metalică. Din nou inculpatul a luat televizorul în mâini, intenŃionând să iasă din 
cameră, însă încă o dată partea vătămată l-a lovit cu cârja. 

Văzând că nu poate scăpa de vătămat şi totodată pentru a păstra bunul sustras, 
inculpatul l-a luat pe bătrân în braŃe, l-a aşezat pe pat cu forŃa, după ce acesta s de mai multe 
ori împotrivindu-se, s-a urcat peste el şi cu ambele mâini a început să-l strângă de gât pentru 



a-l determina să nu mai opună rezistenŃă. In acel moment în cameră a intrat fiul părŃii 
vătămate, B.L. care a aprins lumina, l-a recunoscut pe inculpat şi l-a întrebat ce caută în acel 
loc, iar în aceste împrejurări fiind surprins inculpatul a încercat să fugă. În apropierea uşii a 
fost oprit de către B. cei doi răsturnându-se la pământ, iar în cele din urmă inculpatul a reuşit 
să fugă 

Potrivit raportului de expertiză medico-legală existent la dosar, partea vătămată B.C. 
în vârstă de 75 de ani, a prezentat leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 2-3 
zile de îngrijiri medicale. 

Astfel, fiind audiat inculpatul, a recunoscut comiterea faptei, aşa cum s-a reŃinut, iar 
depoziŃia sa analizată în lumina disp. art. 69 Cod procedură penală serveşte la aflarea 
adevărului întrucât se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză. 

În drept, faptele inculpatului H.N., care în seara zilei de 25.11 p4 jurul orei 19,30, a 
pătruns fără drept în locuinŃa părŃii vătămate B.C., de unde a sustras un televizor color şi, 
pentru a păstra bunul şi a-şi asigura totodată şi scăparea, a exercitat violenŃe asupra părŃii 
vătămate, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 2-3 zile de îngrijiri medicale, 
întrunesc elementele constitutive ale infracŃiunilor de violare de domiciliu şi tâlhărie, prev. de 
art.192 alin.2 şi art.211 alin.1 cu referire la alin.2 lit.”b” şi alin.21 lit. „c” Cod penal cu 
aplicarea art.33 lit. „a” şi art.37 lit. „b” Cod penal. 

La data de 26.XI.2010, inculpatul a fost reŃinut pentru 24 ore, iar prin încheierea nr. 
111/26.XI.2010, instanŃa a dispus arestarea preventivă a acestuia. 

Văzând că faptele deduse judecăŃii există, constituie infracŃiuni şi au fost comise de 
inculpat cu vinovăŃie, instanŃa a dispus antrenarea răspunderii penale a acestuia. 

La individualizarea judiciară a pedepselor ce au fost aplicate inculpatului s-au avut în 
vedere gradul concret de pericol social al faptelor, de modalitatea şi împrejurările săvârşirii 
faptelor, urmările produse şi cele care se puteau produce, valoarea prejudiciului, şi persoana 
inculpatului care este în vârstă de 31 de ani, este căsătorit, nu are ocupaŃie şi este recidivist. 

Din fişa sa de cazier rezultă că, anterior a mai fost condamnat la pedepse privative de 
libertate, inclusiv pentru comiterea infracŃiunii de tâlhărie, ultima pedeapsă fiindu-i aplicată 
prin sentinŃa penală 162/2009 şi constând în 8 luni închisoare, pedeapsă din executarea căreia 
a fost liberat condiŃionat la data de 04.11.2009, cu un rest neexecutat de 61 zile. În raport cu 
faptele care formează obiectul prezentului dosar, inculpatul se află în stare de recidivă 
postexecutorie, potrivit disp.art.37 lit. „b” Cod penal. 

Faptele comise de inculpat se află în concurs real, iar în baza art.33 lit.”a” Cod penal 
s-a dispus contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea. Împotriva acestei sentinŃe 
au declarat recurs, în termenul prevăzut de art. 3853 alin. 1 Cod procedură penală Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Huşi şi inculpatul H.N., invocând nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii. 

În motivarea recursului declarat de parchet s-a susŃinut că hotărârea instanŃei de fond 
este nelegală pentru următoarele motive: 

În cazul infracŃiunilor de violare de domiciliu, prev. de art. 192 al. 2 Cod penal, 
limitele de pedeapsă prevăzute de lege, sunt cuprinse între 3 şi 10 ani închisoare. Potrivit disp. 
art. 3201 al. 7 din Legea 202/2010, inculpatul care recunoaşte săvârşirea unei infracŃiuni şi 
solicită să fie judecat potrivit procedurii de simplificare, beneficiază de reducere cu o treime a 
limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o 
pătrime a limitelor e pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii (cauză legală de 
reducere a pedepsei); 

Totodată, potrivit practicii şi teoriei în materie, în situaŃia în care instanŃa reŃine şi 
circumstanŃe atenuante legale sau judiciare prev. de art. 73-741 Cod penal în favoarea 
inculpatului, aplicarea efectelor circumstanŃelor atenuante se face prin raportarea la limitele 
pedepsei închisorii reduse, ca urmare a aplicării procedurii prev. de art. 3201 al. 7 Cod 
procedură penală. 

În aceste condiŃii, pedeapsa aplicată inculpatului, pentru comiterea infracŃiunii de 
violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 2 Cod penal (doi ani închisoare) este nelegală, 
întrucât în cauză, pe de o parte limitele de pedeapsă au fost reduse cu o treime, ca efect al 
aplicării disp. art. 3201 al. 7 Cod procedură penală, minimul ajungând la doi ani închisoare şi, 



pe de altă parte, fiind reŃinute în favoarea inculpatului circumstanŃe atenuante prev. de art. 74 
lit. a şi b Cod penal, potrivit disp. art. 76 lit. d Cod penal, pedeapsa urma să fie coborâtă sub 
acest minim până la minimul general. 

Pentru motivele arătate mai sus, în conformitate cu disp. art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. d 
Cod procedură penală şi art. 385 ind. 9 pct. 14 Cod procedură penală s-a solicitat admiterea 
recursului, casarea sentinŃei penale nr. 31 din 21.01.2011 a Judecătoriei Huşi şi rejudecarea de 
către instanŃa de recurs în vederea pronunŃării unei hotărâri temeinice şi legale. 

Motivându-şi recursul, inculpatul a susŃinut că pedeapsa aplicată este deosebit de 
severă. 

A mai precizat inculpatul că a recunoscut încă de la început fapta comisă şi pe care o 
regretă foarte mult, are 2 copii minori în întreŃinere, soŃia este însărcinată şi singura sursă de 
întreŃinere o constituia munca pe care el o presta la cei care îi ofereau această posibilitate. 

A solicitat reaprecierea materialului probator administrat, admiterea recursului 
promovat, casarea hotărârii pronunŃate în latură penală şi reducerea cuantumului pedepsei 
aplicate. 

Curtea, verificând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, dar sub 
toate aspectele potrivit disp. art. 385 indice 6 alin.3 Cod procedură penală, a constatat că 
ambele recursuri sunt întemeiate, astfel că le-a admis, în limitele şi pentru considerentele 
expuse în continuare: pentru infracŃiunea de violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 Cod 
penal, care a fost reŃinută în mod corect în sarcina inculpatului H.N., legea prevede pedeapsa 
cu închisoarea cuprinsă între 3-10 ani. Dosarul vizând pe inculpat a fost înregistrat pe rolul 
Judecătoriei Huşi la data de 08.12.2010, iar primul termen de judecată, stabilit aleatoriu, a fost 
la data de 21.01.2011. 

La acest termen de judecată, inculpatul fiind prezent a declarat că recunoaşte în 
totalitate faptele, aşa cum au fost reŃinute în actul de sesizare a instanŃei şi a solicitat să fie 
judecat în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

FaŃă de această situaŃie de fapt, instanŃa a constatat că în cauză sunt aplicabile 
dispoziŃiile art. 3201 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală şi a dispus reducerea limitelor de 
pedeapsă prevăzute de lege, pentru infracŃiunile cu privire la care era judecat inculpatul 1/3; în 
aceste condiŃii pedeapsa ce putea fi aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracŃiunii de 
violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal era cuprinsă între 2-6,6 ani închisoare. 

Prima instanŃă a reŃinut în favoarea inculpatului şi dispoziŃiile art. 74 literele „a”, „b” 
şi „c” Cod penal aşa încât, potrivit disp. art. 76 Cod penal pedeapsa aplicată pentru săvârşirea 
infracŃiunii prev. de art. 192 alin. 2, în condiŃiile reŃinerii disp. art. 3201 Cod procedură penală, 
trebuia redusă sub 2 ani închisoare. 

Sub acest aspect, atât recursul promovat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi, cât 
şi cel al inculpatului H.N. sunt întemeiate, astfel că au fost admise în baza art. 38515 pct. 1 lit. 
„d” Cod procedură penală. 

A fost desfiinŃată în parte latura penală a sentinŃei nr. 31 din 21.01.2011 pronunŃată de 
Judecătoria Huşi. 

Rejudecând cauza, au fost repuse în individualitatea lor pedepsele aplicate inculpatului 
H.N. pentru săvârşirea celor două infracŃiuni concurente. 

Totodată, a fost redusă pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracŃiunii de violare de 
domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 74 litere „a”, „b”, „c” Cod 
penal şi art. 76 lit. „c” Cod penal, art. 37 lit. „b” Cod penal şi cu referire la art. 3201 Cod 
procedură penală, de la 2 ani închisoare, la 1 an şi 6 luni închisoare. 

În baza art. 33 lit. „a” Cod penal au fost recontopite pedepsele, inculpatul urmând să 
execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare. 

În baza art. 38516 alin. 2 Cod procedură penală s-a dedus din pedeapsa aplicată 
inculpatului şi arestarea preventivă cuprinsă între 21.01.2011-08.03.2011. 

Curtea a constatat că pentru infracŃiunea de tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. 
„b” şi alin. 2 indice 1 lit. „c” Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. „b” şi art. 74 lit. „a”, „b”, „c” 
şi art. 76 lit. „c” Cod penal şi cu referire la art. 3201 Cod procedură penală, pedeapsa a fost 
individualizată în mod corespunzător, astfel că a menŃinut-o. 



De asemenea, au fost menŃinute toate celelalte dispoziŃii ale sentinŃei penale apelate. 
Celelalte motive de recurs invocate de inculpat au fost avute în vedere de instanŃa de 

fond şi li s-a dat semnificaŃia cuvenită, aşa încât nu se mai justifică o reindividualizare 
judiciară a pedepsei aplicate pentru săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie. 

5. Recunoaşterea vinovăŃiei. Art. 320 ind. 1 C.pr.pen.  

Momentul procesual până la care poate să intervină recunoaşterea vinovăŃiei de 
către inculpat, potrivit art. 320 ind. 1 C.pr.pen., este indicat în alin. 1 al 
acestui articol şi anume până la citirea actului de sesizare în faŃa instanŃei 
de fond.  

Într-o asemenea situaŃie nu sunt incidente şi dispoziŃiile art. 13 C.pen.; acest 
articol reglementează aplicarea legii penale mai favorabile, în timp, iar art. 
320 ind. 1 introdus prin Legea nr. 202/2010 reprezintă p normă de drept 
procesual penal. 

Decizia penală nr. 278 din 22 martie 2011  

Prin sentinŃa penală nr. 358 din 20.12.2010, Judecători Paşcani a dispus condamnarea 
inculpatului P.G.-A. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de furt 
calificat, prev. de art. 208 al.1 209 al.1 lit. g,i Cod penal, cu aplicarea art.41 lit.2, 99 al.3 şi 13 
Cod penal. 

S-au interzis drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b raportat la art. 71 Cod 
penal. 

In temeiul art. 110 Cod penal s-a suspendat condiŃionat executarea pedepsei şi s-a 
stabilit un termen de încercare de 3 ani. 

A fost atenŃionat inculpatul asupra disp. art. 83 Cod penal. 
In temeiul art. 71 alin.5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe 

durata suspendării condiŃionate a executării pedepsei închisorii. 
A fost admisă acŃiunea civilă formulată de partea vătămată I.V. şi a fost obligat 

inculpatul în solidar cu părŃile responsabile civilmente P.C. şi I.-M. la plata către acesta a 
sumei de 500 lei reprezentând despăgubiri materiale. 

A fost admisă acŃiunea civilă formulată de partea vătămată D.C. şi a fost obligat 
inculpatul în solidar cu părŃile responsabile civilmente P.C. şi I.-M. la plata către acesta a 
sumei de 263,5 lei reprezentând despăgubiri materiale. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă prima instanŃă a reŃinut în esenŃă următoarea situaŃie 
de fapt: 

Prin rechizitoriul nr. 5012/P/2009 din 22.04.2010 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Paşcani a fost pusă în mişcare acŃiunea penală şi a fost trimis în judecată 
inculpatul minor Plămadă Georgian Alexandru pentru săvârşirea infracŃiunii de furt calificat, 
prev. de art. 208 al.1 209 al.1 lit. g,i 2 Cod penal, cu aplicarea art.41 lit.2, 99 al.3 Cod penal. 

În fapt s-a reŃinut că în luna noiembrie 2009, pe timp de zi inculpatul minor a pătruns 
prin escaladarea unui geam în locuinŃa părŃii vătămate D.N., despre care ştia că este plecat în 
străinătate şi a sustras două boxe pe care le-a transportat la domiciliul tatălui său . 

Valoarea prejudiciului a fost stabilită la suma 300 lei şi a fost recuperat în cursul 
cercetărilor prin restituirea bunurilor. 

S-a mai reŃinut că la data de 24/25.11.2009 inculpatul s-a deplasat la locuinŃa părŃii 
vătămate I.V. despre care ştia că este plecat împreună cu familia la muncă în străinătate şi prin 
escaladarea unei ferestre, a pătruns în interiorul imobilului de unde a sustras un telefon mobil, 
un telefon marca LG, un aparat DVD, o pereche pantofi sport, un lănŃişor de aur, mai multe 
CD-uri şi DVD-uri, obiecte de îmbrăcăminte şi cheia de la un autoturism parcat în curte. 

În cursul cercetărilor partea vătămată a recuperat DVD-ul, cheile autoturismului, 
obiecte de îmbrăcăminte, iar prejudiciul rămas nerecuperat a fost apreciat la suma de 1000 lei. 

S-a mai reŃinut că în luna ianuarie 2010 inculpatul s-a deplasat la locuinŃa părŃii 
vătămate A.-D.T. despre care ştia că este plecată în străinătate, şi prin escaladarea unei 



ferestre a sustras din locuinŃă un DVD cu 4 boxe şi o giacă maro. 
 Valoarea prejudiciului a fost apreciată la suma de 400 lei, iar în cursul cercetărilor a 

fost recuperat DVD-ul de la numitul V.R. căruia inculpatul i-l vânduse.  
InstanŃa a reŃinut că în noaptea de 14/15.02.2010, prin acelaşi mod, inculpatul a 

pătruns în locuinŃa părŃii vătămate A.G., despre care ştia că este plecă în străinătate şi din 
imobil a sustras un ghiul de aur şi un lanŃ de aur. Prejudiciul a fost apreciat la suma de 2000 
lei.  

La începutul lunii martie, pe timp de noapte inculpatul a pătruns, prin escaladarea unei 
ferestre în locuinŃa părŃii vătămate M.D. despre care ştia că este plecată în străinătate, cu 
intenŃia de a sustrage bunuri, dar nu a luat nici un bun.  

În noaptea de 28.02./1.03.2010 inculpatul s-a deplasat la magazinul mixt administrat 
de partea vătămată U.D., magazin amplasat lângă locuinŃa părinŃilor săi, şi folosind o cheie 
potrivită a pătruns în magazin de unde a sustras 2 sticle a câte ½ l coniac, mai multe ciocolate 
şi pungi cu seminŃe. Prejudiciul a fost apreciat la suma de 1. 500 lei, prejudiciul rămânând 
nerecuperat. 

În ziua de 9.03.2010, în jurul orei 14,30 inculpatul a spart sticla unei ferestre de la uşa 
de acces a aceluiaşi magazin şi a sustras suma de 150 lei. Prejudiciul a fost recuperat în cursul 
cercetărilor de la tatăl inculpatului. 

În noaptea de 5/6.03.2010 s-a deplasat la locuinŃa părŃii vătămate D.C. despre care de 
asemenea, ştia că este plecat în străinătate şi prin escaladarea unei ferestre, după ce a spart 
geamul, a pătruns în interior de unde a sustras un ceas bărbătesc cu brăŃară şi un binoclu. 
Prejudiciul a fost apreciat la suma de 600 lei şi recuperat în cursul cercetărilor.  

Audiat, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor. 
Au fost administrate ca mijloace de probă sesizările şi declaraŃiile părŃilor vătămate, 

procesele verbale şi planşele fotografice efectuate cu ocazia cercetărilor la faŃa locului, 
dovezile de evaluare şi recuperare a bunurilor, adresa IPJ Iaşi - Serviciul Criminalistic nr. 
410590/15.03.2010, procesele verbale încheiate şi planşele foto efectuate la 
reconstituiri,referatul de evaluare a inculpatului, referat de anchetă socială,caracterizări, 
declaraŃiile martorilor V.V.-R., I.D., C.M., I.G., C.C.-I., S.I., P.C., declaraŃiile inculpatului. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs în termen Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Paşcani invocând nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii. 

În motivarea recursului s-a subliniat că în mod greşit prima instanŃă a apreciat că 
inculpatul poate beneficiu de dispoziŃiile art. 3201Cod procedură penală în condiŃiile în care 
cercetarea judecătorească a fost începută la data de 27.09.2010, iar inculpatul nu a recunoscut 
săvârşirea a două acte materiale ale infracŃiunii continuate de furt calificat, pentru care a fost 
trimis în judecată. 

S-a mai precizat că prima instanŃă a omis să treacă în minuta sentinŃei pronunŃate 
temeiul de drept în baza căruia a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei 
aplicate. 

S-a solicitat admiterea recursului promovat, casarea sentinŃei şi pronunŃarea unei 
decizii legale şi temeinice. 

Curtea, verificând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate dar şi 
sub toate aspectele potrivit disp. art. 386 ind. 9 alin. 3 Cod procedură penală a constatat că 
recursul promovat este fondat, urmând a fi admis pentru considerentele ce vor fi expuse în 
continuare: 

Rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani nr. 
5012/P/22.04.2o10, prin care s-a dispus punerea în mişcare a acŃiunii penale şi trimiterea în 
judecată a inculpatului minor P.G.-A. a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Paşcani la data de 
05.07.2010; primul termen de judecată a fost fixat aleatoriu, la data de 27.09.2010. 

La acest termen de judecată instanŃa a constatat că este legal investită şi a dispus 
începerea cercetării judecătoreşti, potrivit dispoziŃiilor art. 322 Cod procedură penală. 

Inculpatul minor a fost audiat în prezenŃa apărătorului desemnat din oficiu şi a părŃii 
responsabilă civilmente P.C.. 

Tot la termenul din 27.09.2010 a fost audiată şi partea vătămată C.M. şi s-au discutat 



în contradictoriu, probele. 
Potrivit art. 3201 alin. 1 Cod procedură penală, până la începerea cercetării 

judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte 
săvârşirea faptelor reŃinute în actul de sesizare a instanŃei şi solicită ca judecata să se facă în 
baza probelor administrate în faza de urmărire penală. 

Acest articol 3201 Cod procedură penală a fost introdus în codul de procedură penală 
prin Legea 202/2010 care a intrat în vigoare la data de 25.11.2010. 

În cauza de faŃă cercetarea judecătorească a fost începută la data de 27.09.2010, cu 
mult înainte de intrarea în vigoare a Legii 202/2010 iar inculpatul a recunoscut în instanŃă 
faptele aşa cum au fost descrise în rechizitoriu. 

Sub acest aspect recursul declarat de parchet este fondat, urmând a fi admis în baza 
art. 38515 pct. 2 lit. „d” Cod procedură penală; va fi casată în parte, în latură penală sentinŃa 
nr. 358/20.12.2010 pronunŃată de Judecătoria Paşcani. 

Rejudecând cauza va fi înlăturată dispoziŃia vizând aplicarea disp. art. 13 Cod penal, 
faŃă de inculpatul-intimat P.G.-A.. 

Hotărând în modul prezentat mai sus, Curtea a avut în vedere şi faptul că articolul 13 
Cod penal reglementează aplicarea legii penale mai favorabile, pe când dispoziŃiile art. 3201 
introdus prin Legea 201/2010 conŃine norme de drept procesual şi penal. 

Pe cale de consecinŃă, a fost majorată pedeapsa aplicată inculpatului P.G.-A., pentru 
săvârşirea infracŃiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g, i, cu aplicarea 
art. 41 alin. 2 şi art. 99 alin.3 Cod penal de la 1 an închisoare, la 1 an şi 6 luni închisoare. 

În baza art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei.  

6. DispoziŃiile art. 332 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. privind momentul procesual al 
restituirii cauzei la procuror  

InstanŃa de apel în mod nelegal a reŃinut şi aplicat dispoziŃiile art. 332 alin. 2 
C.pr.pen., dând o interpretare eronată acestora, un prim aspect referindu-
se la aplicabilitatea în cauză a dispoziŃiilor alin. 1 teza a II-a art. 332 
C.pr.pen. referitoare la momentul procesual al restituirii cauzei la 
procuror, respectiv: „…cauza nu se restituie atunci când constatarea are 
loc după începerea dezbaterilor”. Un al doilea aspect referă la faptul că, 
prin restituirea cauzei la procuror se creează automat o încălcare a 
„principiului neagravării în propria cauză” pentru apelanŃii-inculpaŃi în 
cauză. 

Decizia penală nr. 13 din 13 ianuarie 2011  

Prin decizia penală nr. 175/A din 08 septembrie 2010 a Tribunalului Vaslui s-au admis 
apelurile declarate de inculpaŃii R.D. şi B.C. împotriva sentinŃei penale nr. 1452 din 
27.11.2009 a Judecătoriei Vaslui, pe care a desfiinŃat-o. 

Rejudecând cauza, a admis excepŃia invocată prin apărători de inculpatul R.D. privind 
nerespectarea competenŃei de efectuare a actelor de urmărire penală a Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Vaslui. 

În temeiul art. 380 cu referire la art. 332 alin. 2 din Codul de procedură penală 
restituie cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale faŃă de inculpaŃii R.D. şi B.C., 
reŃinându-se că în funcŃie de calitatea persoanei inculpatului R.D. şi în raport de calificarea 
juridică a faptelor reŃinute în sarcina sa, care se circumscriu prevederilor art. 13 ind. 2 din 
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie, 
competenŃa de efectuare a actelor de urmărire penală îi revenea procurorului din cadrul 
D.N.A.  

În temeiul disp. art. 332 alin. 3 C.pr.pen. a fost menŃinută măsura sechestrului 
asigurator dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonanŃa de instituire a sechestrului 
asigurator din 03.02.2006, măsură ce a fost menŃinută şi prin hotărârea apelată, asupra 
apartamentului proprietatea inculpatului R.D. şi a apartamentului şi a autoturismului 



proprietatea inculpatului B.C., a terenului în suprafaŃă de 900, 26 m.p. situat în intravilanul 
municipiului Vaslui, proprietatea S.C. „C.I.” S.R.L. Vaslui, până la concurenŃa valorii 
pagubei. 

Examinând cauza şi judecata instanŃei de fond sub aspectul problemelor de fapt şi de 
drept invocate şi, potrivit art. 371 alin. 2 din Codul de procedură penală, sub toate aspectele 
ei, Tribunalul Vaslui a reŃinut că apelurile declarate sunt fondate, motiv pentru care au fost 
admise pentru următoarele considerente 

Verificând dosarul cauzei, instanŃa de control judiciar observă că Judecătoria Vaslui a 
fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui pentru comiterea de către 
inculpatul R.D. a unor fapte de abuz în serviciu, în varianta art. art. 248 din Codul penal cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, constând în aceea că, în calitate de director economic 
al C.J.P. Vaslui şi de funcŃionar însărcinat cu efectuarea controlului financiar preventiv pentru 
documentele contabile ale acestei instituŃii, ceea ce presupunea verificarea realităŃii efectuării 
lucrărilor menŃionate în situaŃiile de lucrări şi în facturile emise de SC „C.I.” SRL, cu ştiinŃă, 
nu şi-a îndeplinit această atribuŃie determinând astfel plata în mod nelegal de către C.J.P. 
Vaslui a sumei de 75.299 lei.  

Mai mult chiar, acesta a atestat în mod necorespunzător adevărului prin semnătura sa 
aplicată pe situaŃiile de lucrări şi facturile emise de S.C. „C.I.” SRL Vaslui precum şi la 
rubrica„control financiar-preventiv” din formularul „ordonanŃare de plată” prevăzut în 
anexele Ordinului Ministerului FinanŃelor nr. 1792/2002 că serviciile menŃionate în aceste 
documente au fost efectiv prestate, făcându-se culpabil şi de săvârşirea infracŃiunii prevăzute 
de art. 289 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din 
Codul penal. 

Pe de altă parte, s-a reŃinut şi faptul că acelaşi inculpat a atestat necorespunzător 
adevărului prin semnătura sa aplicată la rubrica „preşedinte” a înscrisurilor „raport de 
evaluare şi propunere atribuire contract nr. 11/03.02.2003”, „hotărâre de desemnare a ofertei 
câştigătoare nr. 12/03.02.2004” „raport de evaluare şi propunere atribuire contract nr. 
26/03.02.2004’’ şi „hotărâre de desemnare a ofertei câştigătoare nr. 29/18.02.2004”, realitatea 
organizării licitaŃiilor în condiŃiile O.G. 60/2001, ceea ce contravine prevederilor art. 289 cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal. 

Se observă astfel că acŃiunile abuzive comise de către inculpatul R.D., pe lângă faptul 
că au avut ca urmare prejudicierea C.J.P. Vaslui, au determinat avantaje S.C. „C.I.” SRL 
Vaslui şi chiar pentru propria sa persoană, în contextul în care a primit diferite foloase de la 
inculpatul B.C..  

Într-o atare situaŃie, în cauză devin incidente prevederile art. 13 ind. 2 din Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea unor fapte de corupŃie, prevederi care 
incriminează fapte asimilate infracŃiunilor de corupŃie, introdus prin Legea 521 din 
24.11.2004, potrivit cărora constituie infracŃiune asimilată infracŃiunilor de corupŃie şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani, infracŃiunea de abuz în serviciu contra intereselor 
publice, infracŃiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi infracŃiunea de abuz 
în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcŃionarul a obŃinut pentru sine sau pentru 
altul, un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. 

Separat de aceasta, în conformitate cu prevederile art. 13 lit. b din O.U.G. Nr. 
43/2002, sunt de competenŃa D.N.A., infracŃiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 săvârşite 
„[…]de către[…], conducătorii autorităŃilor şi instituŃiilor publice centrale şi locale şi 
persoanele cu atribuŃii de control din cadrul acestora […]. 

Cum calitatea inculpatului R.D., aceea de director economic şi de funcŃionar însărcinat 
cu efectuarea controlului financiar preventiv în cadrul C.J.P. Vaslui, se circumscrie 
prevederilor art. 13 lit. b din O.U.G. Nr. 43/2002 privind DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, 
competenŃa materială şi după calitatea persoanei de efectuare a urmăririi penale în cauză 
revine procurorilor din cadrul acestei structuri a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
CasaŃie şi JustiŃie. 

Contrar dispoziŃiilor precitate, cercetările în cauză au fost efectuate de Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Vaslui, situaŃie ce atrage nulitatea absolută a actelor efectuate, potrivit art. 



197 alin. 2 din Codul de procedură penală, care derivă din nerespectarea prevederilor 
referitoare la competenŃa după materie şi după calitatea persoanei.  

Tribunalul a reŃinut că activitatea infracŃională s-a desfăşurat, este adevărat, în ceea 
mai mare parte, înaintea datei la care a intrat în vigoare Legea 521/ 24 noiembrie 2004, în 
cursul anului 2004 fiind încheiate cele două contracte cu S.C. „C.I.” SRL şi fiind efectuate 
plăŃi nelegale importante. Inculpatul R.D. a ordonat însă efectuarea unor plăŃi nelegale în 
favoarea acestui agent economic inclusiv în luna aprilie 2005, aşa încât se a constatat că au 
fost comise acte materiale şi după modificările legislative enunŃate. 

Pe de altă parte, succesiunea legilor la care se face referire are relevanŃă doar în sfera 
aplicării legii penale mai favorabile, nu şi în ceea ce priveşte competenŃa de efectuare a 
urmăririi penale şi de întocmire a actului de sesizare a instanŃei. Această competenŃă revine 
procurorului din cadrul structurii înfiinŃate prin O.U.G. 43/2002, respectiv D.N.A., normele 
de procedură fiind guvernate de regula ,,tempus regit actum’’ conform căreia sunt de imediată 
aplicare.  

O chestiune ce se impune a fi discutată este cea referitoare la împrejurarea că 
tribunalul a fost învestit exclusiv prin apelurile declarate de către cei doi inculpaŃi, aşa încât 
hotărârea împotriva căreia s-au promovat căile de atac nu poate fi reformată decât în favoarea 
acestora, soluŃia contrară fiind prohibită de lege. 

Cum schimbarea de încadrare juridică sugerată prin prezenta presupune şi o agravare a 
situaŃiei apelantului în contextul în care infracŃiunea de corupŃie este sancŃionată mai sever 
decât cea reŃinută prin actul de inculpare şi sentinŃă, se ridică întrebarea dacă nu este afectat şi 
principiul non reformatio în pejus. 

Tribunalul revelează că normele de procedură penală stabilesc competenŃa în raport de 
,,încadrarea juridică’’ dată faptei, ceea ce reprezintă activitatea organelor judiciare de 
determinare a textului de lege încălcat, dar şi în raport de ,,calificarea juridică’’ stabilită de 
lege care, descriind conŃinutul unei infracŃiuni, permite ca aceasta să fie recunoscută în 
realitatea obiectivă. 

Într-o atare situaŃie, respectarea principiului neagravării nu are nicio înrâurire asupra 
stabilirii competenŃei de efectuare a actelor de urmărire penală, de vreme ce fapta ce face 
obiectul acuzaŃiei penale, dincolo de încadrarea juridică pe care o poate primi, se circumscrie 
infracŃiunii de corupŃie la care s-a făcut referire şi în cazul căreia, sub sancŃiunea nulităŃii 
absolute, actele de urmărire penală şi sesizarea instanŃei se realizează de procurorul din cadrul 
parchetului specializat. 

Într-o atare situaŃie, se impune ca instanŃa să se desesizeze şi să restituie cauza 
procurorului cauzei pentru refacerea urmăririi penale conform art. 332 alin. 2 din Codul de 
procedură penală. 

Deşi în practică au existat discuŃii referitoare la împrejurarea că deficienŃele la care s-a 
făcut referire reprezintă ,, încălcarea competenŃei organului de cercetare penală’’, aşa încât 
restituirea se dispune în condiŃiile şi în termenele stabilite de art. 332 alin. 1 din Codul de 
procedură penală, respectiv înainte de terminarea cercetării judecătoreşti, tribunalul a reŃinut 
că o astfel de opinie este eronată. 

Procurorul este organ de urmărire penală în condiŃiile legii şi nu de cercetare penală, el 
supraveghind această activitate efectuată de lucrătorii de poliŃie. DeficienŃele arătate prin 
prezenta hotărâre constituie nerespectarea competenŃei după calitatea persoanei şi după 
materie şi, mai mult, reprezintă o încălcare a dispoziŃiilor referitoare la sesizarea instanŃei, 
rechizitoriul necesitând a fi întocmit de procurorul ce face parte din cadrul D.N.A., ca 
structură autonomă a Ministerului public, aşa încât dispoziŃia de restituire a cauzei trebuie să 
se conformeze prevederilor art. 332 alin. 2 din Codul de procedură penală care oferă 
posibilitatea incidenŃei lor în orice stare a procesului, vizând încălcări ce atrag nulitatea 
absolută conform art. 197 alin. 2 din Codul de procedură penală. 

Cum scopul pentru care în cauză au fost instituite măsuri asiguratorii, potrivit art. 163 
alin. 3 din Codul de procedură penală, nu a fost realizat, prejudiciile cauzate nefiind acoperite, 
tribunalul a apreciat asupra oportunităŃii menŃinerii lor. Aceasta, în contextul în care, potrivit 
alin. 4 al art. 332 din Codul de procedură penală, în cazurile în care dispune restituirea, 



,,instanŃa se pronunŃă şi […] asupra măsurilor asigurătorii’’  
Admiterea motivului de ordin procesual sus-menŃionat, care se referă la intervenirea 

unei nulităŃi absolute, împiedică exercitarea controlului judiciar asupra celorlalte motive de 
desfiinŃare de ordin substanŃial invocate în apelurile pendinte. 

Ca atare, organele de urmărire penală ce au fost sesizate urmau a avea în vedere toate 
criticile revelate în cauză. 

În considerarea motivelor arătate, tribunalul a admis apelurile declarate de inculpaŃii 
R.D. şi B.C. împotriva sentinŃei penale nr. 1452 din 27.11.2009 a Judecătoriei Vaslui, pe care 
a desfiinŃat-o. 

Rejudecând, tribunalul a admis excepŃia invocată prin apărători de inculpatul R.D. 
privind nerespectarea competenŃei de efectuare a actelor de urmărire penală a Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Vaslui. 

În temeiul art. 380 cu referire la art. 332 alin. 2 din Codul de procedură penală a 
dispus restituirea cauzei procurorului pentru refacerea urmăririi penale faŃă de inculpaŃii R.D. 
şi B.C., reŃinându-se că în funcŃie de calitatea persoanei inculpatului R.D. şi în raport de 
calificarea juridică a faptelor reŃinute în sarcina sa, care se circumscriu prevederilor art. 13 
ind. 2 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie, 
competenŃa de efectuare a actelor de urmărire penală îi revenea procurorului din cadrul 
D.N.A.  

În temeiul disp. art. 332 alin. 3 C.pr.pen. a menŃinut măsura sechestrului asigurator 
dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonanŃa de instituire a sechestrului asigurator din 
03.02.2006, măsură ce a fost menŃinută şi prin hotărârea apelată, asupra apartamentului 
proprietatea inculpatului R.D., a apartamentului şi a autoturismului proprietatea inculpatului 
B.C., a terenului în suprafaŃă de 900, 26 m.p., până la concurenŃa valorii pagubei”. 

În termen legal decizia penală a fost recurată atât de procurorul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Vaslui care a criticat-o sub aspectul legalităŃii, respectiv încălcarea 
dispoziŃiilor art. 332 alin. 1 C.pr.pen. privind condiŃiile în care se poate restitui cauza la 
procuror şi încălcarea dispoziŃiilor art. 372 C.pr.pen. privind agravarea situaŃiei procesuale în 
propria cale de atac, respectiv a inculpatului, precum şi de succesorii legali ai inculpatului 
B.C., criticând hotărârea sub aspectul menŃinerii măsurii sechestrului asigurător asupra 
bunurilor inculpatului B.C. (decedat). 

Curtea a verificat decizia penală recurată raportat la recursurile formulate prin prisma 
motivelor invocate, constatând că acŃiunile abuzive comise de inculpatul R.D., pe lângă faptul 
că au avut ca urmare prejudicierea C.J.P. Vaslui, au determinat avantaje S.C. „C.I.” SRL 
Vaslui şi chiar pentru propria sa persoană, în contextul în care a primit diferite foloase de la 
inculpatul B.C. 

Într-o atare situaŃie, în cauză devin incidente prevederile art. 13 ind. 2 din Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea unor fapte de corupŃie, prevederi care 
incriminează fapte asimilate infracŃiunilor de corupŃie, introdus prin Legea 521 din 
24.11.2004, potrivit cărora constituie infracŃiune asimilată infracŃiunilor de corupŃie şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani, infracŃiunea de abuz în serviciu contra intereselor 
publice, infracŃiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi infracŃiunea de abuz 
în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcŃionarul a obŃinut pentru sine sau pentru 
altul, un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. 

Cum calitatea inculpatului R.D., aceea de director economic şi de funcŃionar însărcinat 
cu efectuarea controlului financiar preventiv în cadrul C.J.P. Vaslui, se circumscrie 
prevederilor art. 13 lit. b din O.U.G. Nr. 43/2002 privind DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, 
competenŃa materială şi după calitatea persoanei de efectuare a urmăririi penale în cauză 
revine procurorilor din cadrul acestei structuri a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
CasaŃie şi JustiŃie. 

Curtea de apel a constatat că instanŃa de apel în mod nelegal a reŃinut şi aplicat 
dispoziŃiile art. 332 alin. 2 C.pr.pen., dând o interpretare eronată acestora, un prim aspect 
referindu-se la aplicabilitatea în cauză a dispoziŃiilor alin. 1 teza a II-a art. 332 C.pr.pen. 
referitoare la momentul procesual al restituirii cauzei la procuror, respectiv: „…cauza nu se 



restituie atunci când constatarea are loc după începerea dezbaterilor”. 
Un al doilea aspect referă la faptul că, prin restituirea cauzei la procurorul D.N.A. se 

creează automat o încălcare a „principiului neagravării în propria cauză” pentru apelanŃii-
inculpaŃi în cauză. 

Întrucât dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc la judecătorie când s-a verificat 
legalitatea actului de sesizare – instanŃa de apel trebuia să se pronunŃe asupra apelurilor 
formulate de inculpaŃi (raportat la actul de sesizare, respectiv la infracŃiunea dedusă judecăŃii, 
art. 248 Cod penal pedeapsa prevede), însă în mod nelegal a constatat iminentă o schimbare 
de încadrare juridică într-o infracŃiune mai gravă – cea prev. de art. 13 ind. 2 Legea nr. 
78/2000 (pedeapsa prev. de lege fiind de la 3-15 ani închisoare). 

FaŃă de argumentele expuse în fapt şi în drept se a constatat fondat recursurile 
formulate de procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui şi de succesorii legali ai 
inculpatului B.C.. 

În baza dispoziŃiilor art. 38515 pct. 1 lit. „c” C.pr.pen., au fost admise recursurile 
formulate şi casată integral decizia recurată, dispunându-se trimiterea cauzei la Tribunalul 
Vaslui pentru continuarea judecării apelurilor formulate de inculpaŃi. 

7. DispoziŃiile art. 278 şi art. 278 ind. 1 C.p.p. modificate prin Legea nr. 
202/2010. DistincŃii asupra inadmisibilităŃii plângerii 

SoluŃia pronunŃată de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de 
apel nu este o rezoluŃie/ordonanŃă pentru a fi supusă căilor de atac 
prevăzute de disp. art. 278 in. 1 Cod procedură penală, ci se află sub 
incidenŃa dispoziŃiilor art. 278 Cod procedură penală ce referă la plângerea 
contra actelor procesuale, astfel încât plângerea formulată de petent a fost 
respinsă. 

SentinŃa penală nr. 18 din 10 februarie 2011  

Prin plângerea formulată, petentul P.V.F. a contestat rezoluŃia 763/VIII/I/2010 
pronunŃată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi rezoluŃia 436/P/2007. 

Petentul nu s-a prezentat în instanŃă, însă a depus la dosar memorii în susŃinerea 
plângerii, acte în circumstanŃiere vizând studiile efectuate, copii ale unor hotărâri 
judecătoreşti. 

În cursul judecăŃii plângerii formulate, s-a dispus ataşarea dosarului nr. 763/VIII/2010 
şi dosarului 436/P/2007, sentinŃa penală 108/7.10.2008 a CurŃii de Apel Iaşi şi sentinŃa penală 
135/11.12.2008 a CurŃii de Apel Iaşi, adresa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi din 
31.01.2011. 

1. În baza disp. art. 278 ind. 1 al. 7 Cod procedură penală Curtea a verificat rezoluŃia 
atacată pe baza actelor şi lucrărilor dosarului 436/P/2007 şi al înscrisurilor depuse de petentul 
P.V.F. - constatând: 

Prin rezoluŃia din 1.07.2008 dată în dosarul 436/P/2007 de procurorul Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Iaşi - urmare a plângerii penale formulate de P. V.F. s-a dispus 
neînceperea urmăririi penale faŃă de intimaŃii B.I. şi B.M. I.C. 

Din adresa emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în data de 31.01.2011 s-
a reŃinut că petentul P.V.F. nu a formulat plângere la procurorul general împotriva rezoluŃiei 
procurorului CurŃii de Apel Iaşi din 1.07.2008 (dosar 436/P/2007). 

Din sentinŃa penală 135/11 nov. 2008 a CurŃii de Apel Iaşi (definitivă prin decizia 
penală 819/9.03.2009 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie) prin care s-a respins ca inadmisibilă 
plângerea petentului P. V.F. formulată împotriva rezoluŃiei 436/P/2007 dată de procurorul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi la 1.07.2008 şi a rezoluŃiei 701/II/2/2008 dată de 
procurorul general la 29.07.2009) s-a constatat că petentul P.V.F. a contestat rezoluŃia 
436/P/2007 la procurorul general al CurŃii de Apel Iaşi, care s-a pronunŃat prin rezoluŃia 
701/II/2/2008. 

FaŃă de existenŃa unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunŃate în plângerea 



formulată de petentul P.V.F. împotriva rezoluŃiilor procurorului nr. 436/P/2007 din 1.07.2008 
şi a procurorului general nr. 701/II/2/2008 din 29.07.2009 s-a constatat în cauză – faŃă de 
obiectul prezentei plângeri formulate de petent – existentă autoritatea lucrului judecat. 

Pe aceste considerente, plângerea petentului nu a fost analizată pe fond, constatându-
se ca inadmisibilă plângerea formulată împotriva rezoluŃiei nr. 436/P/2007 dată de procurorul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel şi a rezoluŃiei nr. 701/II/2/2008 dată de procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel. 

2. Referitor la plângerea formulată de petent vizând soluŃia pronunŃată de procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în dosarul 763/VIII/1/2010 din 
26.10.2010, curtea a constatat că aceasta nu este o rezoluŃie/ordonanŃă pentru a fi supusă 
căilor de atac prevăzute de disp. art. 278 in. 1 Cod procedură penală, ci se află sub incidenŃa 
dispoziŃiilor art. 278 Cod procedură penală ce referă la plângerea contra actelor procesuale. 

Prin rezoluŃia dată de procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi la 
26.10.2010 în dosarul 763/VIII/1/2010 s-a dispus respingerea plângerii petentului P.V.F. (ce a 
avut ca obiect repunerea în drepturi a petentului, drepturi avute anterior datei de 29.04.2004). 

Petentul a formulat plângere împotriva acestei rezoluŃii la procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, plângerea faŃă de care i s-a comunicat rezultatul 
verificărilor la data de 26.10.2010 (în baza art.278 Cod procedură penală). 

Astfel, Curtea a constatat că plângerea petentului formulată împotriva deciziei 
763/VIII/1/2010 comunicate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Iaşi, în baza disp. art. 278 1. 2 ind. 1 este inadmisibilă, fiind respinsă. 

În temeiul dispoziŃiilor art. 192 al. 2 Cod procedură penală a fost obligat petentul 
P.V.F. la plata cheltuielilor judiciare statului. 

8. Prioritatea aplicării dispoziŃiilor procedural-penale în cazul existenŃei unui 
concurs de infracŃiuni săvârşite în stare de recidivă. Tehnica aplicării  

În mod nelegal s-a dat întâietate regulilor concursului de infracŃiuni prev. de 
art. 34, 35 Cod penal şi apoi s-au aplicat dispoziŃiile art. 61 Cod penal 
privind revocarea restului de pedeapsă – întrucât un inculpat era recidivist 
postcondamnator - în raport de fiecare infracŃiune săvârşită, ulterior 
constatându-se concursul de infracŃiuni (săvârşirea mai multor infracŃiuni). 

InstanŃa de fond trebuia să constate existenŃa pluralităŃii intermediare de 
infracŃiuni, să aplice disp. art. 61 Cod penal raportat la fiecare infracŃiune 
în parte (privind revocarea beneficiului liberării condiŃionate pentru restul 
de pedeapsă rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată 
printr-o sentinŃă penală anterioară şi definitivă prin nerecurare, apoi să 
dispună contopirea pedepsei aplicate cu acest rest în baza disp. art. 39 al. 1 
Cod penal şi în final să aplice regulile concursului de infracŃiuni prevăzut 
de art. 34,35 Cod penal. 

Decizia penală nr. 299 din 24 martie 2011  

Prin sentinŃa penală nr. 1 din 04.01.2011, Judecătoria Răducăneni a hotărât: 
I . În baza art.334 Cod procedură penală schimbarea încadrării juridice dată faptelor 

reŃinute în sarcina inculpatului B.C. prin actul de sesizare, după cum urmează: 
a) din infracŃiunea de distrugere prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal cu aplicarea 

art.37 lit. b) Cod penal săvârşită împotriva părŃii vătămate L.I. în aceeaşi infracŃiune prevăzută 
de art.217 alin.1 Cod penal; 

b) din infracŃiunea de ameninŃare prevăzută de art.193 alin.1 Cod penal cu aplicarea 
art.37 lit. b) Cod penal în aceeaşi infracŃiune prevăzută de art.193 alin.1 Cod penal; 

c) din infracŃiunea de distrugere prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal cu aplicarea 
art.37 lit. b) Cod penal săvârşită împotriva părŃii vătămate B.T. în aceeaşi infracŃiune 
prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal. 

A fost condamnat inculpatul B.C. la următoarele pedepse: 



1) pedeapsa principală de 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de 
ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi lini ştii publice prevăzută de art.321 
alin.1 Cod penal cu aplicarea art.37 alin.1 lit. b) Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură 
penală; 

2) pedeapsa de 15 (cincisprezece) zile de închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de 
distrugere prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură 
penală împotriva părŃii vătămate B.T.. 

În baza art.33 lit. a) Cod penal a constatat că infracŃiunile de mai sus sunt concurente 
şi în baza art.34 alin.1 lit. b) Cod penal a contopit pedepsele principale stabilite la punctele 1 
şi 2, aplicând inculpatului B.C. pedeapsa principală rezultantă de 10 (zece) luni închisoare. 

II. În baza art.334 Cod procedură penală a fost schimbată încadrarea juridică dată 
faptelor reŃinute în sarcina inculpatului B.V, prin actul de sesizare după cum urmează: 

a) din infracŃiunea de distrugere prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal cu aplicarea 
art.37 lit. a) Cod penal săvârşită împotriva părŃii vătămate L.I. în aceeaşi infracŃiune prevăzută 
de art.217 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.40 alin.1 Cod penal; 

b) din infracŃiunea de ameninŃare prevăzută de art.193 alin.1 Cod penal cu aplicarea 
art.37 lit. a) Cod penal în aceeaşi infracŃiune prevăzută de art.193 alin.1 Cod penal cu 
aplicarea art.40 alin.1 Cod penal; 

c) din infracŃiunea de distrugere prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal cu aplicarea 
art.37 lit. a) Cod penal săvârşită împotriva părŃii vătămate B.T. în aceeaşi infracŃiune 
prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.40 alin.1 Cod penal. 

A fost condamnat inculpatul B.V. la următoarele pedepse: 
1) pedeapsa principală de 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de 

ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi lini ştii publice prevăzută de art.321 
alin.1 Cod penal cu aplicarea art.37 alin.1 lit. a) Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură 
penală; 

2) pedeapsa de 15 (cincisprezece) zile de închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de 
distrugere prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.40 alin.1 Cod penal şi 
art.3201 alin.7 Cod procedură penală împotriva părŃii vătămate B.T. 

În baza art.33 lit. a) Cod penal a constatat că infracŃiunile de mai sus sunt concurente 
şi în baza art.34 alin.1 lit. b) Cod penal contopeşte pedepsele principale stabilite la punctele 1 
şi 2, aplicând inculpatului B.V, pedeapsa principală rezultantă de 10 (zece) luni închisoare. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, Judecătoria Răducăneni a reŃinut că atât inculpaŃii 
B.C. şi B.V, precum şi părŃile vătămate B.T. şi L.I. locuiesc în localitatea Răducăneni, jud. 
Iaşi, în curtea locuinŃei părŃii vătămate L.I. funcŃionând şi magazinul S.C. „B.” S.R.L.. 

În seara zilei de 08.11.2010, inculpaŃii, aflaŃi în stare de ebrietate, s-au deplasat cu 
căruŃa la magazinul S.C. „B.” S.R.L. şi, după ce au lăsat căruŃa în drum, au intrat în magazin 
şi au cerut martorei G.M. să-i servească cu bere, apoi au ieşit în curtea magazinului unde se 
aflau martorele B.G. şi B.C. Văzând-o pe B.G. inculpaŃii au început să se comporte violent, au 
spart sticlele de la bere şi au folosit un limbaj agresiv faŃă de cele două martore şi B.C. a 
încercat să o lovească B.G.  

Auzind scandal, partea vătămată L.I. a intervenit solicitând inculpaŃilor să se 
liniştească, în timp ce martorele B.G. şi B.C. s-au refugiat în locuinŃa părŃii vătămate. 
InculpaŃii au continuat să se manifeste violent, ameninŃând cu moartea pe partea vătămată 
L.I., iar apoi au părăsit curtea. 

La scurt timp inculpaŃii au revenit şi i-au solicitat vătămatului să iasă din casă şi au 
aruncat o sticlă cu bere în curtea locuinŃei vătămatului, iar apoi, cu parii pe care îi aveau în 
căruŃă au lovit în mod repetat autoturismul părŃii vătămate, distrugându-i capota. 

De la locuinŃa părŃii vătămate L.I., inculpaŃii, având asupra lor pari, s-au deplasat la 
locuinŃa părŃii vătămate B.P. unde au distrus o porŃiune de gard. 

InculpaŃii au continuat să facă scandal şi după intervenŃia, la solicitarea părŃii vătămate 
L.I., a unui lucrător de poliŃie. 

La scurt timp inculpaŃii au mers la barul „L.V.” unde au povestit martorilor G.V. şi 
H.P. cele petrecute anterior şi au continuat să se manifeste violent, inculpatul B.C. 



ameninŃându-l cu acte de violenŃă pe martorul H.P., pe care a încercat să îl şi lovească, dar 
acesta şi martorul G.V. au părăsit barul, fiind urmăriŃi de către inculpaŃi pe o distanŃă de 
aproximativ 700 m. În momentul în care inculpaŃii i-au ajuns pe martori, în zonă a apărut un 
echipaj de poliŃie şi cei doi inculpaŃi au fugit, fiind prinşi şi imobilizaŃi. 

SituaŃia de fapt a fost reŃinută de instanŃă pe baza recunoaşterii inculpaŃilor B.C. şi 
B.V, şi prin coroborarea probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv declaraŃiile 
martorilor, declaraŃii ce se coroborează cu menŃiunile proceselor verbale de cercetare la faŃa 
locului. De asemenea, instanŃa a avut în vedere şi declaraŃiile părŃilor vătămate L.I. şi B.T.. 

În drept instanŃa a constatat că faptele inculpaŃilor care în data de 08.11.2010, pe 
fondul consumului de băuturi alcoolice, în public, prin adresarea de injurii şi adoptarea unui 
comportament antisocial, au produs scandal public, întrunesc elementele constitutive a două 
infracŃiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi lini ştii publice, prevăzute 
de art.321 alin.1 Cod penal, câte una în sarcina fiecărui inculpat. 

De asemenea, faptele inculpaŃilor care, în aceleaşi împrejurări, prin lovirea cu corpuri 
contondente, pari, au distrus parte din gardul părŃii vătămate B.P., întruneşte elementele 
constitutive a două infracŃiuni de distrugere prevăzute de art.217 alin.1 Cod penal, câte una în 
sarcina fiecărui inculpat. 

De asemenea, faptele inculpaŃilor care, în aceleaşi împrejurări, au adresat ameninŃări 
cu acte de violenŃă părŃii vătămate L.I., ameninŃări ce au alarmat partea vătămată care a 
solicitat intervenŃia lucrătorilor de poliŃie, întrunesc elementele constitutive a două infracŃiuni 
de ameninŃare prevăzute de art.193 alin.1 Cod penal, câte una în sarcina fiecărui inculpat, iar 
faptele inculpaŃilor care, în aceleaşi împrejurări, prin lovirea cu corpuri contondente, pari, au 
distrus capota autoturismului părŃii vătămate L.I. întruneşte elementele constitutive a două 
infracŃiuni de distrugere prevăzute de art.217 alin.1 Cod penal, câte una în sarcina fiecărui 
inculpat. 

În ceea ce priveşte reŃinerea în încadrarea juridică dată faptelor de distrugere şi 
ameninŃare a recidivei mari postexecutorii în cazul inculpatului B.C., instanŃa a reŃinut că, faŃă 
de dispoziŃiile art.37 alin.1 lit. b) infracŃiunile nu au fost săvârşite în stare de recidivă, sens în 
care instanŃa va schimba încadrarea juridică şi va înlătura dispoziŃiile art.37 alin.1 lit. b) Cod 
penal. 

De asemenea, în ceea ce priveşte reŃinerea recidivei mari postcondamnatorii la 
încadrarea juridică dată faptelor de ameninŃare şi distrugere reŃinute în sarcina inculpatului 
B.V,, instanŃa a constatat că nu sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art.37 alin.1 lit. a) Cod 
penal, dar, urmare a faptului că faptele au fost săvârşite în timpul liberării condiŃionate, deci 
în timpul executării pedepsei, instanŃa a reŃinut la încadrarea juridică dispoziŃiile art.40 alin.1 
Cod penal. 

FaŃă de vinovăŃia dovedită a inculpaŃilor, instanŃa a aplicat fiecărui inculpat pentru 
infracŃiunile săvârşite pedepse la individualizarea cărora va avea în vedere criteriile legale 
prevăzute de art.72 Cod penal, respectiv dispoziŃiile părŃii generale a codului penal şi limitele 
de pedeapsă rezultate ca urmare a reducerii conform dispoziŃiilor art.3201 alin.7 Cod 
procedură penală a limitelor fixate prin partea specială a codului penal, gradul de pericol 
social ridicat al faptelor determinat de modul de săvârşire, respectiv într-un loc public, de 
două persoane împreună, prin ameninŃarea persoanelor prezente, prin folosirea unor obiecte 
contondente, de urmarea produsă constând în sentimentul de insecuritate produs în 
comunitate, persoana infractorilor care sunt cunoscuŃi cu antecedente penale fiind condamnaŃi 
anterior pentru săvârşirea unor infracŃiuni cu violenŃă îndreptate împotriva persoanelor şi 
bunurilor. 

I.  FaŃă de cele reŃinute, având în vedere şi dispoziŃiile art.3201 alin.7 Cod procedură 
penală, instanŃa va condamna inculpatul B.C. la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi lini ştii publice 
prevăzută de art.321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.37 alin.1 lit. b) Cod penal şi la pedeapsa 
de 15 zile închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de distrugere prevăzută de art.217 alin.1 
Cod penal împotriva părŃii vătămate B.T.. 

Constatând că cele două infracŃiuni au fost săvârşite anterior pronunŃării unei 



condamnări definitive, instanŃa a reŃinut săvârşirea lor în condiŃiile concursului de infracŃiuni 
prevăzut de art.33 lit. a Cod penal şi în baza art.34 alin.1 lit. b) Cod penal va contopi 
pedepsele stabilite în paragraful anterior urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală 
cea mai grea de 10 luni închisoare. 

De asemenea, în baza art.71 alin.2 Cod penal, pe lângă pedeapsa principală, a aplicat 
inculpatului B.C. şi pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităŃile 
publice sau în funcŃii elective publice, precum şi dreptul de a ocupa o funcŃie publică 
implicând exerciŃiul autorităŃii de stat prevăzute de art.64 lit. a) teza a-II-a şi lit. b) Cod penal, 
instanŃa reŃinând că, prin săvârşirea infracŃiunilor, inculpatul a avut un comportament nedemn, 
incompatibil cu exercitarea drepturilor enunŃate anterior.  

În ce priveşte celelalte drepturi prevăzute de art.64 Cod penal, instanŃa a constatat că, 
în săvârşirea infracŃiunilor, inculpatul nu s-a folosit de funcŃie sau profesie, iar infracŃiunea 
săvârşită nu are implicaŃii asupra capacităŃii acestuia de a-şi exercita corespunzător dreptul de 
vot, drepturile părinteşti sau pe cele de tutore sau curator, astfel încât nu se impune 
interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a) teza I, lit. c), lit. d) şi lit. e) Cod penal. 

Sub aspectul executării pedepsei, instanŃa, având în vedere antecedenŃa penală a 
inculpatului, a constatat că îndeplinirea scopului preventiv şi educativ al pedepsei prevăzut de 
art.52 Cod penal, poate fi atins doar prin privarea de libertate a inculpatului care va executa 
pedeapsa într-un loc de deŃinere. 

Având în vedere dispoziŃia instanŃei de executare efectivă a pedepsei prin încarcerare, 
instanŃa, va menŃine starea de arest preventiv a inculpatului şi, în baza art.88 alin.1 Cod penal 
a scăzut din durata pedepsei aplicată perioada reŃinerii şi a arestării preventive de la 
09.11.2010 până la zi. 

II.  FaŃă de vinovăŃia dovedită a inculpatului B.V, şi, având în vedere criteriile de 
individualizare a pedepsei reŃinute de instanŃă anterior, precum şi dispoziŃiile art.3201 alin.7 
Cod procedură penală, instanŃa va condamna inculpatul B.V, la pedeapsa de 10 luni 
închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii 
şi lini ştii publice prevăzută de art.321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.37 alin.1 lit. a) Cod 
penal şi la pedeapsa de 15 zile închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de distrugere prevăzută 
de art.217 alin.1 Cod penal împotriva părŃii vătămate B.T.. 

Constatând că cele două infracŃiuni au fost săvârşite anterior pronunŃării unei 
condamnări definitive, instanŃa a reŃinut săvârşirea lor în condiŃiile concursului de infracŃiuni 
prevăzut de art.33 lit. a Cod penal şi în baza art.34 alin.1 lit. b) Cod penal va contopi 
pedepsele stabilite în paragraful şi a aplicat inculpatului B.V, pedeapsa principală cea mai 
grea de 10 luni închisoare. 

De asemenea, constatând că cele două infracŃiuni intenŃionate au fost săvârşite de 
inculpat în timpul liberării condiŃionate dispuse de Judecătoria Iaşi prin sentinŃa penală 
nr.2120/20.07.2010, instanŃa, conform dispoziŃiilor art.61 alin.1 Cod penal, a revocat 
beneficiul liberării condiŃionate pentru restul de 989 zile închisoare rămas neexecutat din 
pedeapsa unică rezultantă de 7 ani închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr.1505/17.04.2009 
a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin nerecurare la data de 12.05.2009, rest pe care l-a contopit cu 
pedeapsa rezultantă de 10 luni închisoare, urmând ca inculpatul B.V, să execute pedeapsa de 
989 zile închisoare, executarea urmând a fi efectuată prin încarcerare într-un loc de deŃinere.  

De asemenea, în baza art.71 alin.2 Cod penal, pe lângă pedeapsa principală, a aplicat 
inculpatului B.V, şi pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităŃile 
publice sau în funcŃii elective publice, precum şi dreptul de a ocupa o funcŃie publică 
implicând exerciŃiul autorităŃii de stat prevăzute de art.64 lit. a) teza a-II-a şi lit. b) Cod penal, 
instanŃa reŃinând că, prin săvârşirea infracŃiunilor, inculpatul a avut un comportament nedemn, 
incompatibil cu exercitarea drepturilor enunŃate anterior.  

În ce priveşte celelalte drepturi prevăzute de art.64 Cod penal, instanŃa a constatat că, 
în săvârşirea infracŃiunilor, inculpatul nu s-a folosit de funcŃie sau profesie, iar infracŃiunea 
săvârşită nu are implicaŃii asupra capacităŃii acestuia de a-şi exercita corespunzător dreptul de 
vot, drepturile părinteşti sau pe cele de tutore sau curator, astfel încât nu se impune 
interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a) teza I, lit. c), lit. d) şi lit. e) Cod penal. 



Având în vedere dispoziŃia instanŃei de executare efectivă a pedepsei prin încarcerare, 
a fost menŃinută starea de arest preventiv a inculpatului şi, în baza art.88 alin.1 Cod penal, s-a 
scăzut din durata pedepsei de executat perioada reŃinerii şi a arestării preventive de la 
09.11.2010 până la zi. 

Referitor la infracŃiunile de ameninŃare şi distrugere săvârşite împotriva părŃii 
vătămate L.I., instanŃa a reŃinut că potrivit art.193 alin.2 şi alin.3 Cod penal şi art.217 alin.6, 
în cazul infracŃiunii ameninŃare prevăzută de art.193 alin.1 Cod penal şi de distrugere 
prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal, acŃiunea penală se pune în mişcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părŃilor înlătură răspunderea penală, constituind 
o cauză ce împiedică exercitarea acŃiunii penale, conform art.10 alin.1 lit. h) teza a II -a Cod 
procedură penală.  

În consecinŃă, având în vedere declaraŃiile părŃilor prin care au arătat că s-au împăcat, 
în baza art.11 pct.2 lit. b) Cod procedură penală raportat la art.10 alin.1 lit. h) teza a II-a Cod 
procedură penală instanŃa a dispus încetarea procesului penal început împotriva inculpaŃilor 
B.C. şi B.V, pentru săvârşirea infracŃiunilor de ameninŃare şi distrugere împotriva părŃii 
vătămate L.I..  

Ca urmare a împăcării părŃilor, în baza art.14 şi art.346 alin.3 Cod procedură penală 
raportat la art.132 alin.1 Cod penal, instanŃa a constatat stinsă acŃiunea civilă formulate în 
cadrul procesului penal de partea civilă L.I.. 

De asemenea, instanŃa a luat act că partea vătămată B.T. nu s-a constituit parte civilă 
în cursul procesului penal”. 

În termen legal sentinŃa penală a fost recurată de inculpaŃii: - B.V, şi B.C. care au 
criticat-o sub aspectul individualizării pedepselor aplicate, solicitând reducerea cuantumului 
acestora; - procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, sub aspectul legalităŃii 
şi temeiniciei, respectiv al greşitei schimbări a încadrării juridice de către instanŃa de fond prin 
înlăturarea stării de recidivă prev. de art. 37 „b” şi art. 37b lit. „a” Cod penal pentru unele 
infracŃiuni, cât şi a greşitei reduceri a cuantumului pedepselor aplicate sub minimul prevăzut 
de lege fără reŃinerea circumstanŃelor atenuante. 

InculpaŃii au fost asistaŃi de apărători din oficiu, care le-u susŃinut interesele. 
Curtea a verificat legalitatea şi temeinicia hotărârii recurate raportat la fiecare din 

motivele susŃinute de recurenŃii-inculpaŃi şi procuror şi procuror în limitele conferite de 
dispoziŃiile art. 385 ind. 6 al. 2 Cod penal ind.14 Cod procedură penală constatând 
următoarele: 

InculpaŃii B.V, şi B.C. au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracŃiunilor prev. 
de art. 321 al. l Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. „b” Cod penal, ar. 217 al. 1 Cod penal cu 
aplicarea art. 37 lit. b Cod penal (2 părŃi vătămate), art. 193 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 
37 lit. „b” Cod penal (inc. B.C.) şi a infracŃiunilor prev. de art. 321 al. 1 Cod penal cu 
aplicarea art. 37 lit. „a” Cod penal, art. 217 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. „a” Cod 
penal (2 părŃi vătămate) şi art. 193 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. „a” Cod penal (inc. 
B.V,). 

InstanŃa de fond a administrat un just şi temeinic probatoriu, evaluându-se şi 
apreciindu-se corespunzător reŃinând în sarcina inculpaŃilor următoarea situaŃie de fapt: 

Inculpatului B.C. care, în seara zilei de 08.11.2010, a provocat scandal în curtea 
magazinului S.C. „B.” S.R.L. din Răducăneni, a distrus autoturismul părŃii vătămate L.I., 
cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de euro, nerecuperat, l-a ameninŃat pe acesta cu 
moartea şi, totodată, a distrus o porŃiune din gardul care împrejmuieşte curtea părŃii vătămate 
B.T., cauzând un prejudiciu de aproximativ 12 lei, nerecuperat, faptele fiind săvârşite 
împreună cu B.V,. 

Faptele inculpatului B.V, care, în seara zilei de 08.11.2010, a provocat scandal în 
curtea magazinului SC. „B.” S.R.L. din Răducăneni, a distrus autoturismul părŃii vătămate 
L.I., cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de euro, nerecuperat, l-a ameninŃat pe acesta 
cu moartea şi, totodată, a distrus o porŃiune din gardul care împrejmuieşte curtea părŃii 
vătămate B.T., cauzând un prejudiciu de aproximativ 12 lei, nerecuperat, faptele fiind 
săvârşite împreună cu B.C.. 



InculpaŃii s-au prevalat la judecata în fond de dispoziŃiile art. 320 ind. 1 Cod procedură 
penală solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor administrate la urmărirea penală, 
declarând că recunosc faptele săvârşite. 

În ceea ce priveşte încadrarea juridică reŃinută de instanŃa de fond, curtea a constatat 
următoarele: 

InculpaŃii B.C. şi B.V, au săvârşit infracŃiunile deduse judecăŃii la data de 8.11.2010. 
Din fişa de cazier judiciar ataşată dosarului de urmărire penală, raportat la data 

săvârşirii infracŃiunilor a reŃinut că inculpatul B.C. a săvârşit fiecare dintre infracŃiunile 
deduse judecăŃii în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 37 lit. „b” Cod penal (sentinŃa 
penală 175/24.05.2007 a Judecătoriei Răducăneni definitivă prin nerecurare), inculpatul B.V. 
a săvârşit fiecare dintre infracŃiunile deduse judecăŃii în stare de recidivă post condamnatorii 
prev. de art. 37 lit. a Cod penal (cu un rest de pedeapsă de executat de 989 zile din sentinŃa 
penală 1505/17.04.2009 a Judecătoriei Răducăneni definitivă prin nerecurare). 

De asemenea, raportat la cuantumul pedepselor prevăzute de lege pentru infracŃiunea 
prev. de art. 193 Cod penal şi la dispoziŃiile art. 37 lit. a Cod penal, respectiv art. 37 lit. b Cod 
penal se a constatat că în mod legal s-a dispus schimbarea încadrării juridice în conformitate 
cu art. 334 Cod procedură penală faŃă de inculpatul B.C. din infracŃiunea prev. de art. 193 al. 
1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. „b Cod penal în infracŃiunea prev. de art. 193 al. 1 Cod 
penal (înlăturându-se starea de recidivă, pentru infracŃiunea prev. de art. 193 Cod penal 
pedeapsa prevăzută de lege fiind mai mică de 1 an), cât şi faŃă de inculpatul B.V. din 
infracŃiunea prev. de art. 193 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal în 
infracŃiunea prev. de art. 193 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 40 al. 1 Cod penal (înlăturându-
se starea de recidivă pentru infracŃiunea prev. de art. 193 Cod penal pedeapsa prevăzută de 
lege fiind mai mică de 1 an). 

Sub aspectul individualizării pedepselor aplicate fiecărui inculpat în parte, în mod 
legal instanŃa de fond s-a raportat la criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de 
art. 72 Cod penal faŃă de circumstanŃele reale ale săvârşirii faptei, cele personale ale 
inculpaŃilor – circumstanŃe ce au concretizat un grad de pericol social ridicat, un sentiment de 
insecuritate în rândul comunităŃii, cât şi funcŃie de scopul aplicării legii penale (al pedepselor) 
prevăzute de art. 52 Cod penal. 

Dând o eficienŃă extremă dispoziŃiilor art. 320 ind. 1 Cod procedură penală faŃă de 
poziŃia procesuală a inculpaŃilor, instanŃa de fond nu a coroborat această atitudine procesuală 
cu celelalte circumstanŃe personale ale inculpaŃilor care au dat dovadă de o vădită persistenŃă 
infracŃională, de faptul că aplicarea şi executarea anterior a unor pedepse privative de libertate 
nu şi-a atins scopul. 

În mod greşit la stabilirea cuantumului pedepselor, instanŃa de fond nu s-a circumscris 
între limitele reduse cu o treime, ci a aplicat pedepse în cuantum sub această limită şi nu a 
reŃinut, nici motivat incidenŃa vreunei circumstanŃe atenuante prevăzute de dispoziŃiile art. 74 
Cod penal –astfel încât pedepsele aplicate au fost nelegal cuantificate. 

În argumentarea acestor aspecte contestate, probele administrate ce au circumstanŃiat 
faptele săvârşite şi persoana infractorilor nu au fost temeinic evaluate de instanŃa de fond, care 
a minimalizat atât condiŃiile concrete ale săvârşirii fiecăreia dintre infracŃiuni, valorile sociale 
lezate, efectele produse, cât şi atitudinea socială a inculpaŃilor de-a lungul timpului care au 
sfidat legea, cât şi normele de convieŃuire social-morală – printr-o carieră infracŃională 
impresionantă. 

În îndeplinirea scopului legii penale impus de art. 52 Cod penal şi nerealizat prin 
condamnările anterioare, instanŃa de recurs a constatat că se impune majorarea cuantumului 
pedepselor aplicate faŃă de fiecare inculpat în parte. 

Prin prisma argumentelor în fapt şi drept expuse instanŃa de control judiciar a constatat 
întemeiate cele 2 critici ale recurentului-procuror. 

De asemenea, în baza art. 385 ind. 6 al. 3 Cod procedură penală instanŃa de recurs a 
constatat că faŃă de inculpatul B.V, tehnica de aplicare a pedepselor pentru fiecare infracŃiune 
săvârşită în starea de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a Cod penal – este 
greşită. 



În mod nelegal s-a dat întâietate regulilor concursului de infracŃiuni prev. de art. 34,35 
Cod penal şi apoi s-au aplicat dispopziŃiile art. 61 Cod penal privind revocarea restului de 
pedeapsă – întrucât inculpatul B.V, era recidivist postcondamnator în raport de fiecare 
infracŃiune săvârşită şi ulterior s-a constatat concursul de infracŃiuni (săvârşirea mai multor 
infracŃiuni). 

InstanŃa de fond trebuia să constate existenŃa pluralităŃii intermediare de infracŃiuni, să 
aplice disp. art. 61 Cod penal raportat la fiecare infracŃiune în parte (privind revocarea 
beneficiului liberării condiŃionate pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat din pedeapsa de 
7 ani închisoare aplicată prin sentinŃa penală 1505/17.04.2009 a Judecătoriei Iaşi (definitivă 
prin nerecurare) apoi să dispună contopirea pedepsei aplicate cu acest rest în baza disp. art. 39 
al. 1 Cod penal şi, în final să aplice regulile concursului de infracŃiuni prevăzut de art. 34,35 
Cod penal. 

II. În ceea ce priveşte recursurile formulate de inculpaŃii B.C. şi B.V,, ce au solicitat 
redozarea pedepselor aplicate, instanŃa de recurs a constatat neîntemeiate criticile acestora. 

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate – criteriile generale de 
individualizare prev. de art. 71 Cod penal şi scopul aplicat pedepsei prev. de art. 52 Cod penal 
au fost temeinic şi strict raportate la circumstanŃele reale ale săvârşirii infracŃiunilor de către 
fiecare inculpat în parte, cât şi la circumstanŃele personale ale fiecărui inculpat. 

Totalitatea probelor administrate ce au circumstanŃiat situaŃia de fapt reŃinută au 
argumentat cuantificarea pedepselor aplicate pentru fiecare inculpat în parte şi de asemenea, 
prin argumentele anterior expuse s-a impus majorarea acestor pedepse şi nicidecum nu s-a 
justificat o reducere în sensul criticilor inculpaŃilor. 

Motivele susŃinute de inculpaŃii-recurenŃi nu au suport probator, fiind neîntemeiate. 
În consecinŃă, curtea a constatat întemeiat recursul formulat de procurorului 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni şi în baza dispoziŃiilor art. 38515 pct. 1 lit. 
„d”Cod procedură penală a fost admis recursul procurorului şi casată în parte – în latură 
penală – sentinŃa penală recurată, în sensul celor expuse, în rejudecare urmând a se dispune 
înlăturarea menŃiunilor ce au vizat schimbarea încadrării juridice pentru infracŃiunea prev. de 
art. 217 al. 1 Cod penal pentru fiecare inculpat în parte, reŃinerea încadrării juridice iniŃiale 
din actul de sesizare, precum şi condamnarea fiecărui inculpat, aplicarea dispoziŃiilor art. 61 
Cod penal şi contopirea cu restul de pedeapsă rămas neexecutat (pentru inculpatul B.V,), şi 
ulterior aplicarea regulilor concursului de infracŃiunii prev. de art. 34,35 Cod penal. 

Constatând nefondate recursurile inculpaŃilor B.C. şi B.V,, în baza disp. art. 38515 pct. 
1 lit. b Cod procedură penală, acestea au fost respinse. 



III. SecŃia de contencios administrativ şi fiscal 
 

1. Act administrativ cu caracter normativ – H.G. 735/2010 p recalcularea 
pensiilor specifice potrivit legislaŃiei privind pensiile militare de stat, ale pensiilor 
de stat ale poliŃiştilor şi ale funcŃionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraŃiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul pensiilor. Cerere anulare parŃială, motivat pe 
împrejurarea că actul administrativ adaugă la lege. Admisibilitate 

Este admisibilă acŃiunea promovată de pensionarii militari, privind anularea 
prevăzută de art. 2 alin. 3, 4 şi 6, art. 6 alin. 2 şi art. 10 alin. 2 şi alin. 4 al 
art. 6 din H.G. nr. 735/2010, având în vedere că acestea adaugă la 
dispoziŃiile art. 3 din Legea nr. 119/2010, trecând în sarcina pensionarilor 
militari demersurile privind obŃinerea „documentelor doveditoare” 
necesare procesului de recalculare, deşi legea prevede expres doar că 
recalcularea este în sarcina „instituŃiilor în evidenŃa cărora se află 
persoanele beneficiare.” 

SentinŃa nr. 15 din 17 ianuarie 2011 

Prin acŃiunea înregistrată la această instanŃă sub nr. 805/45/2010, reclamantul I.C. a 
solicitat în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, anularea H.G. nr. 735/2010 pentru 
recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaŃiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor 
de stat ale poliŃiştilor şi ale funcŃionarilor publici cu statut special din sistemul administraŃiei 
penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor. 

A arătat reclamantul că a avut calitatea de ofiŃer al M.A.I. în perioada 20.09.1974-
15.09.1998, fiind trecut în rezervă cu drept de pensie de serviciu cu Ordinul M.A.I. nr. M.P. 
609/08.09.1998, şi în temeiul art. 6 din O.U.G. nr. 7/1998, cu o pensie militară stabilită prin 
decizia de pensionare nr. 081692/01.10.1998. 

În temeiul art. 1 lit. b) raportat la art. 3 alin. 2 şi art. 4 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 
119/2010, în termen de 5 luni pensiile militare urmează a fi supuse recalculării, sens în care a 
fost adoptată H.G. nr. 735/21.07.2010 în litigiu, aceste dispoziŃii fiind de natură a-i restrânge 
dreptul legal la pensie, din moment ce prevederea respectivă nu a fost acompaniată de 
indemnizarea corespunzătoare, ori de compensarea pierderii suferite, contrar principiului 
cuprins în art. 47 pct. 2 din ConstituŃie, coroborate cu art. 1 din Protocolul adiŃional la 
ConvenŃia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale, ce recunosc un 
drept de proprietate a titularului pensiei asupra sumei legal stabilite cu acest titlu, ce nu poate 
fi diminuat decât pentru o cauză de utilitate publică şi cu o prealabilă despăgubire. 

Considerând aşadar că legea internă conŃine dispoziŃii mai puŃin favorabile în privinŃa 
dreptului la pensie a reclamantului, a solicitat admiterea acŃiunii aşa cum a fost formulată.  

Pârâtul prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii reclamantului, H.G. 735/2010 
fiind adoptată cu respectarea dispoziŃiilor legale privind tehnica legislativă; cuprinse în Legea 
nr. 24/2000, pentru punerea în aplicare a unor dispoziŃii cuprinse într-o lege – nr. 119/2010 -, 
proiectul privind avizul M.M.F.P.S., a Ministerului FinanŃelor Publice şi a Ministerului 
JustiŃiei, şi fiind declarată constituŃională prin decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 873/2010, cu 
referire la decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 871/25.06.2010. 

Metodologia de recalculare a pensiilor foştilor militari a avut la bază transformarea 
acestora în „pensii în înŃelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
asigurări sociale”, recalcularea având în vedere principiilor cuprinse în acest din urmă act 
normativ, iar art. 2 alin. 3 din H.G. 735/2010 prevede posibilitatea beneficiarilor de a solicita, 
pentru perioadele în care şi-au desfăşurat activitatea în M.A.I., documente doveditoare privind 
venitul realizat de la centrele militare sau unităŃile din care au făcut parte, întrucât Legea nr. 



19/2000 se raportează la „stagiul de cotizare”, iar acesta se constituie ca perioadă în care 
persoanele au plătit contribuŃii de asigurări sociale. SoluŃia aleasă se aplică prin faptul că 
pensia militară fusese stabilită conform vechimii în serviciu, iar în unele cazuri pentru această 
vechime nu erau trecute datele privind venitul realizat. 

Dar chiar dacă nu se solicită şi nu se depun datele privind stabilirea punctajelor medii 
anuale, art. 5 alin. 4 din Legea nr. 119/2010 prevede expres determinarea punctajului mediu 
anual prin utilizarea „salariului mediu brut pe economie din perioadele respective”, dispoziŃie 
ce se regăseşte şi în cuprinsul art. 6 alin. 4 din H.G. nr. 735/2010, şi reprezintă garanŃia 
statului în privinŃa minimului pensiei de care vor beneficia foştii militari. 

Consideră pârâtul că această prevedere este oricum mai favorabilă celei cuprinse în 
art. 161 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, care prevede raportarea ,- în cazul inexistenŃei în 
carnetul de muncă a înregistrării drepturilor salariale pentru anumite perioade ,- la „salariul 
minim pe Ńară, în vigoare în perioada respectivă”, iar în cazul de faŃă raportarea se face la 
„salariul mediu brut pe economie”. 

În ce priveşte corelarea acestor dispoziŃii cu jurisprudenŃa C.E.D.O., a arătat pârâtul că 
aceasta s-a pronunŃat în sensul considerării obligaŃiei statului la plata pensiei, iar nu la 
garantarea unui anumit cuantum al acestui drept patrimonial, principiu ce se regăseşte şi în 
ConstituŃie. La dosar a fost depusă documentaŃia ce a stat la baza emiterii actului 
administrativ în cauză. 

Prin concluziile scrise depuse la dosar, reclamantul şi-a precizat acŃiunea în sensul 
anulării dispoziŃiilor art. 2,6 şi 10 din H.G. nr. 735/2010, pentru următoarele critici de 
nelegalitate. 

Astfel, art. 2 din actul administrativ atacat prevede la al. 2-4 „documentele doveditoare 
necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării sunt prev. în anexele 1a, 1b 
şi 2”, şi faptul că beneficiarii pensiilor militare le solicită de la instituŃiile prev. în text. 

Reclamantul a considerat că aceste prevederi sunt nelegale, întrucât art. 4 alin. 1 din 
Legea nr. 119/2010 prevede doar faptul că recalcularea „se realizează de către instituŃiile în 
evidenŃa cărora se află persoanele beneficiare”, pe când H.G. 735/2010 cuprinde obligaŃii 
exprese în sarcina pensionarilor militari, conŃinutul cererilor ce urmează ca aceştia să le 
formuleze pentru diminuarea drepturilor lor la pensie, chiar dacă nu sunt de acord cu această 
măsură, din moment ce se preconizează o diminuare a pensiei aflată în plată. 

Alin. (6) şi (7) ale art. 2 prevede depunerea dovezilor de mai sus la „structurile de 
pensii din M.A.N., M.A.I. şi S.R.I. de la care primesc drepturile de pensie”, recalcularea 
urmând să se efectueze în „ordinea înregistrării documentelor”, iar în lipsa acestora „începând 
cu cele mai vechi dosare aflate în plată”. 

Aceste dispoziŃii sunt considerate nelegale şi inutile, întrucât prevăd obligaŃii în 
sarcina pensionarilor, inexistente în Legea nr. 119/2010, organele statului ce au dispus măsura 
recalculării trebuind să-şi asume întreaga răspundere pentru operativitatea şi corectitudinea 
operaŃiunilor implicate de acest proces. 

Art. 6 alin. 1,2 şi 4 din H.G. 735/2010 reglementează determinarea „punctajului mediu 
anual”, prin raportare la venitul realizat lunar, pe baza documentelor depuse de beneficiari, iar 
în lipsa acestora prin raportare la „salariul mediu brut pe economie din perioadele respective”, 
deşi acest reper apare ca fiind injust, dat fiind că militarilor li se aplicau o multitudine de 
restricŃii, şi aveau îndatoriri suplimentare raportat cu cele ale salariaŃilor ce intrau sub 
incidenŃa Legii nr. 19/2000. 

Cât priveşte art. 10 alin. (2) din actul administrativ în cauză, ce prevede acordarea 
pensiilor recalculate, prin raportare la momentul depunerii cererilor de recalculare de 
pensionari, A arătat reclamantul că Legea nr. 119/2010 nu prevede obligativitatea depunerii 
unor astfel de cereri, cu atât mai mult cu cât nimeni nu poate fi obligat să solicite acordarea, 
extinderea şi cu atât mai puŃin diminuarea unui drept al său, iar acest demers implică un 
proces anevoios de sesizare a unor instituŃii ale statului, deplasări costisitoare şi timp alocat 
din partea unor persoane ajunse la vârsta senectuŃii. Totodată, formularea unei „cereri” de 
recalculare, i-ar pune în situaŃia de a nu mai putea ataca decizia de recalculare post factum, 
deşi nu a existat un consimŃământ al pensionarului privind acest proces,în condiŃiile în care 



evocarea „salariului mediu pe economie” are semnificaŃia unei „ameninŃări cu un rău ce 
priveşte integritatea fizică a bunurilor noastre”, având în vedere că salariile militarilor erau 
superioare acestui venit. 

Mai mult, prin apariŃiile repetate în mass-media se încearcă inducerea în eroare a 
pensionarilor militari, sub aspectul menŃinerii aceluiaşi nivel a pensiilor până în valoare de 
3.000 lei, deşi o astfel de garanŃie nu apare în cuprinsul legii. 

În ce priveşte compatibilitatea actului atacat cu prevederile ConvenŃiei pentru 
Apărarea Dreptului Omului şi LibertăŃilor Fundamentale, consideră reclamantul că acesta 
contravine prev. art. 1 din Primul Protocol AdiŃional la ConvenŃie şi art. 14 din ConvenŃie, 
respectarea bunurilor şi interzicerea discriminării. 

Ori, în cauză au fost demonstrate cerinŃele de existenŃă a unui bun cu valoare 
patrimonială, - pensia – cu privire la care satele sunt obligate la respectarea unui anumit grad 
de certitudine şi stabilitate, precum şi a ingerinŃei nejustificate a statului în acordarea 
dreptului, prin emiterea unor prevederi în regim de exces de putere, ce nu respectă cerinŃa 
preciziei şi accesibilităŃii în raport cu beneficiarii dreptului respectiv, adăugând la lege într-o 
modalitate ce creează un dezechilibru vădit între dreptul afectat şi interesul general invocat ca 
temei al măsurii. 

Prin prevederea ce diferenŃiază modul şi termenul de recalculare, funcŃie de depunerea 
sau a unor acte doveditoare de beneficiarii pensiilor, se operează în mod evident şi la o 
diferenŃă de tratament între cele două categorii de persoane, prin aplicarea de criterii diferite 
ce conduc la cuantumuri diferite ale pensiei, chiar dacă acestea s-ar fi aflat în situaŃii identice. 

Curtea de apel a reŃinut că reclamantul este beneficiarul deciziei R. 
081692/17.03.1999, prin care M.A.I. – Serviciul de Pensii Militare i s-a stabilit o pensie în 
temeiul O.G. 7/1998, în sumă de 1.534.740 lei, recalculată conform deciziei recalculate din 
12.12.2007 la nivelul sumei de 2.027 lei. 

Pe cuponul de pensie aferent lunii octombrie 2010, reclamantul a fost încunoştinŃat că 
în vederea aplicării prev. art. 3 din Legea nr. 119/2010 trebuie să solicite centrului militar 
unde a fost luat în evidenŃă la data trecerii în rezervă, documentele necesare recalculării 
pensiei militare, astfel că acesta a formulat plângere prealabilă, solicitând anularea H.G. 
735/2010, la care nu a primit răspuns, astfel că a promovat prezenta acŃiune în contencios 
administrativ. 

Curtea de apel, analizând legalitatea actului administrativ ce face obiectul cauzei, prin 
prisma dreptului intern şi a ConvenŃiei pentru Apărarea Drepturilor şi LibertăŃilor 
Fundamentale, a constatat acŃiunea reclamantului ca fiind întemeiată în parte.  

Astfel, H.G. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilit potrivit legislaŃiei privind 
pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliŃiştilor şi ale funcŃionarilor publici cu statut 
special din sistemul administraŃiei penitenciarelor, a fost emisă pentru punerea în aplicare a 
prev. art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, în 
care se prevede: 

„Art. 1 La data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, 
stabilite pe baza legislaŃiei anterioare, devin pensii în înŃelesul Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare: 

a) pensiile militare de stat …” 
Art. 3 din lege prevede: „al. (1) Pensiile prev. la art. 1, stabilite potrivit prev. legilor cu 

caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului 
mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prev. de Legea nr. 
19/2000, cu modificările şi completările ulterioare”, în termenul prev. de art. 4 lit. a) din lege, 
respectiv de „5 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului” de aprobare a 
metodologiei de recalculare şi care se constituie ca actul administrativ normativ în cauză, de 
către instituŃiile în evidenŃa cărora se află persoanele beneficiare”. 

Prin Normele de aplicare ale acestei legi, - H.G. 735/2010 – însă, prin art. 2 alin. (2) se 
stabilesc „documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale”, numai că, în 
contradicŃie cu obligaŃia legală de derulare a procesului recalculării de însăşi instituŃia în care 
se află în evidenŃă pensionarii militari – art. 4 din Legea nr. 119/2010 -, hotărârea de guvern 



transferă prin al. (3) şi (4) ale art. 2, sarcina dobândirii acestora către beneficiarii pensiilor, 
deşi toate instituŃiile militare vizate fac parte din sistemul militar aflat în subordinea M.A.I., 
ce a dispus pensionarea reclamantului, conform documentelor depuse de acesta la data 
pensionării. 

Se fragmentează aşadar, în mod nejustificat procesul recalculării, între faza obŃinerii 
actelor doveditoare a căror existenŃă a fost impusă prin noua legislaŃie în materia pensiilor 
militare, şi faza utilizării acestor date în procesul de recalculare, deşi legea nu operează o 
astfel de distincŃie, iar procesul este unul foarte anevoios pentru pensionarii nevoiŃi să se 
adreseze unei multitudini de instituŃii militare, ce-şi pot avea sediul în toată Ńara, în loc să fie 
obŃinute de SecŃia Pensii Militare a M.A.I., administrativ, de structurile M.A.I. implicate. 

În acest context, se vădeşte a fi ilegală şi prevederea al. (6) a art. 2 din H.G. 735/2010, 
din moment ce face trimitere la „documentele doveditoare obŃinute în condiŃiile art. (3) şi (4), 
astfel că instanŃa a dispus anularea prev. art. 2 lit. (3), (4) şi (6) ale H.G. sus-menŃionate ca 
aflându-se în contradicŃie cu legea în aplicarea căreia a fost emisă. 

Curtea a respins însă acŃiunea reclamantului privind anularea al. (7) a art. 2 din H.G. 
735/2010, textul prevăzând ordinea în care se recalculează pensiile „prev. la al. (1)”, având în 
vedere că prin anularea al. (3), (4) şi (6), dispoziŃia din al. (7) privind „se efectuează în 
ordinea înregistrării documentelor doveditoare la structurile de pensii”, nu face trimitere şi 
deci nu implică obligaŃia depunerii lor de pensionari, această ordine putând opera aşadar în 
condiŃiile în care organul administrativ a procurat el însuşi documentele prev. de lege pentru a 
opera recalcularea. 

DispoziŃiile art. 6 criticate ca nelegale de reclamant, privesc modul de determinare a 
„punctajului mediu anual”, al. (2) fiind de asemenea nelegal, prin prisma faptului că prevede 
obligaŃia pensionarilor de a depune”documente doveditoare”, obŃinute de la „structurile prev. 
la art. 2 al. (3) şi (4),pentru perioadele „care constituie vechime de serviciu, fără date 
referitoare la venitul realizat lunar”, în loc să se realizeze din oficiu astfel de demersuri. 

Cât priveşte al. (4) al art. 6, raportat considerentelor de mai sus, se impune anularea 
acestuia, doar în partea privind „sau documentele nu au fost depuse în termenul pentru 
recalculare prev. de lege”, în măsura în care obligaŃia depunerii documentelor se află în 
sarcina pensionarilor. 

InstanŃa nu a putut dispune însă anularea al. (4) în partea referitoare la „determinarea 
punctajului mediu anual” prin „utilizarea salariului brut pe economie din perioadele 
respective”, acest element constituindu-se ca un motiv de eventuală netemeinicie şi 
oportunitate a actului, apreciat prin prisma resurselor financiare de care pârâta dispune la 
momentul recalculării, apreciere ce intră în competenŃa organului administrativ, excedând 
competenŃei instanŃei de judecată, în condiŃiile în care reclamantul nici nu a dovedit că 
recalcularea pensiei sale ar conduce la diminuarea drepturilor de pensie aflate în plată. 

Aceasta în condiŃiile în care Legea nr. 19/2000, la care se face trimitere prin Legea nr. 
119/2010, are în vedere în cazul inexistenŃei unor documente pentru calcularea pensiei, 
venitul „minim” pe economie, iar în cazul de faŃă se face trimitere la o bază de calcul 
favorizantă pentru militari. Cât priveşte regimul special în care au activat cadrele militare, 
acesta şi-a regăsit o recompensă în regimul de salarizare ce le-a fost aplicat în timp, însuşi 
reclamantul recunoscând că această categorie era salarizată în mod superior în raport cu 
salariile medii, astfel că şi baza de calcul a pensiei este una majorată. 

Curtea a constatat totodată, raportat declaraŃiilor publice făcute prin mijloacele mass-
media de reprezentanŃii Ministerului AdministraŃiei şi Internelor – SecŃia pensii militare, 
potrivit cărora pensiile militare sub plafonul de 3000 lei nu vor scădea urmare recalculării, că 
obligaŃia prevăzută în textele în litigiu din H.G. nr. 735/2010, impusă chiar şi în sarcina 
persoanelor a căror cuantum al pensiei este sub acest plafon – cum este şi cazul reclamantului 
-, se vădeşte în acest context a fi şi una lipsită de orice finalitate practică din moment ce aceste 
pensii se prezumă a rămâne nemodificate. 

Prevederile art. 10 alin. 2 din H.G. 735/2010 reglementează termenele de acordare a 
pensiilor recalculate şi se vădesc a fi de asemenea nelegale, având în vedere că momentul 
acordării acestora este calculat în raport cu data când „cererea, împreună cu documentele 



doveditoare” ar fi depusă de pensionari, iar nu de completarea de organul administrativ a 
documentaŃiei necesare acestui proces, impunându-se anularea şi a acestor dispoziŃii, pentru 
raŃiunile sus-evocate. 

Curtea a apreciat în acelaşi timp că dispoziŃiile anulate din actul administrativ în 
litigiu, au semnificaŃia stabilirii unor sarcini excesive şi disproporŃionate în sarcina 
beneficiarului unui „bun”, fiind de natură a încălca principiul existenŃei unui just echilibru în 
satisfacerea interesului general, - constând în echilibrarea cheltuielilor bugetare în raport de 
venituri, cerinŃă ce a condus la adoptarea noii legislaŃii în domeniul pensiilor -, iar existenŃa 
unui astfel de echilibru este impusă de art. 1 din Primul Protocol AdiŃional la ConvenŃie, 
privind respectarea bunurilor.  

Aceeaşi abordare conduce de asemenea şi la crearea de discriminări, sub aspectul 
cuantumului pensiei recalculate, - în sensul art. 14 din ConvenŃie, ce interzice discriminarea – 
prin prisma obŃinerii sau nu de pensionarii militari, a „documentelor doveditoare” aflate în 
posesia structurilor organului administrativ ce a dispus recalcularea. 

Concluzionând, raportat celor arătate în cele ce preced, curtea a admis în parte 
acŃiunea reclamantului I.C., cu consecinŃa anulării în parte a H.G. nr.735/2010, respectiv a art. 
2 al. (3), (4) şi (6), art. 6 al. (2) şi art. 10 al. (2), al. (4) a art. 6 fiind anulat doar în ce priveşte 
dispoziŃia „sau documentele nu au fost depuse în termenul pentru recalculare prevăzut de 
lege”, ca sarcină ce revenea pensionarilor militari. 

2. AcŃiune promovată în contradictoriu cu InstituŃia Prefectului Jud. Iaşi – 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor şi D.F.P., pentru exonerarea de la plata taxei de poluare. Limitele de 
competenŃă ale organelor administrative şi fiscale în aprecierea legislaŃiei 
perceperii acestei taxe 

Întrucât acŃiunea reclamantului vizând obligarea pârâtelor la înmatricularea 
unui autovehicul second hand, fără plata taxei de poluare prevăzută de 
O.U.G. nr. 50/2008, a fost argumentată pe neconformitatea acestui act 
normativ cu dispoziŃiile art. 90 din Tratatul de Instituire a ComunităŃii 
Europene, instanŃa a apreciat că refuzul de înmatriculare practicat de 
pârâta InstituŃia Prefectului Jud. Iaşi a fost unul legal, raportat 
competenŃelor legale recunoscute acestei instituŃii prin Ordinul nr. 
1501/2006 a M.A.I. 

De asemenea, având în vedere că pârâta D.F.P. a fost introdusă în cauză doar 
pentru opozabilitate, instanŃa nu putea proceda la anularea legislaŃiei 
perceperii acestei taxe de organul fiscal, în condiŃiile în care reclamantul 
nu a urmat procedura legală de scutire/exonerare de la plata acestei taxe, 
în contradictoriu cu organul fiscal, conform art. 218 C.pr. fisc., coroborat 
cu art. 7 din Legea contenciosului administrativ. 

Decizia nr. 132 din 7 februarie 2011  

Prin sentinŃa nr. 799/CA/7.10.2010 a Tribunalului Iaşi s-a dispus respingerea excepŃiei 
inadmisibilităŃii pentru lipsa procedurii prealabile. 

S-a admis acŃiunea formulată de reclamantul U.F. în contradictoriu cu pârâŃii InstituŃia 
Prefectului jud. Iaşi – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor Iaşi şi AdministraŃia FinanŃelor Publice Comunale Iaşi.  

A fost exonerat reclamantul de obligaŃia de plată a taxei de poluare prevăzută de 
OrdonanŃa Guvernului nr. 50/2008 . 

A fost obligat pârâtul InstituŃia Prefectului jud. Iaşi – Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Iaşi să înmatriculeze 
autoturismul proprietatea reclamantului, fără plata taxei de poluare. 

S-a luat act că reclamantul nu a solicitat cheltuielile de judecată. 
A reŃinut instanŃa de fond că a fost respinsă excepŃia inadmisibilităŃii pentru lipsa 



procedurii prealabile, având în vedere că în cauză nu se contestă un act administrativ emis de 
pârâta AFP Comunale Iaşi.  

Participarea în proces a acestei pârâte nu este legată de operaŃiunea de înmatriculare, 
ci de împrejurarea verificării compatibilităŃii taxei de poluare cu dreptul comunitar, în 
condiŃiile în care reclamantul a contestat legalitatea acestei taxe. 

În acest context se impune ca soluŃia instanŃei să fie opozabilă organului fiscal la care 
este înregistrat reclamantul. 

S-a mai constatat că dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 din CEDO ar fi 
încălcat dacă s-ar rezuma competenŃa instanŃei numai la anumite aspecte , fără a cuprinde 
toate aspectele de fapt şi drept necesare soluŃionării litigiului (cauza Bulinwar Ood şi 
Hrusanov contra Bulgariei ) 

Pe fondul cauzei, instanŃa a reŃinut că reclamantul U.F. a achiziŃionat autoturismul 
dintr-un stat membru UE , iar cererea de înmatriculare a acestui autoturism în România, fără 
plata taxei pe poluare a fost refuzată de pârâtul InstituŃia Prefectului jud. Iaşi - Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor prin adresa nr. 
55.110 (30.06.2010), cu motivarea că reclamantul nu a făcut dovada exceptării de la plata 
taxei. 

Cu privire la acest refuz, instanŃa a reŃinut că în cauză nu mai este obligatorie 
efectuarea procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004 , procedură 
obligatorie doar în ipoteza acŃiunii în anularea unui act administrativ , dar nu şi în situaŃia în 
care se află reclamantul , fiind inutil a-l supune încă o dată refuzului administraŃiei . 

Cu privire la legalitatea taxei pe poluare , instanŃa a constatat că refuzul de 
înmatriculare al pârâtului InstituŃia Prefectului jud. Iaşi - Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este determinat de neîndeplinirea de 
către reclamant obligaŃiei legale de achitare a taxei de poluare pentru autovehicule, cu ocazia 
primei înmatriculări în România, potrivit art. 4 lit. a din O.G. 50/2008 . 

InstanŃa a reŃinut că raŃiunea aparentă a introducerii acestei taxe este strâns legată de 
măsurile necesare protecŃiei mediului şi determinate de emisia de gaze produsă de 
autovehicule. 

O.G. nr. 50/2008, prin modalitatea de reglementare a taxei pe poluare, contravine 
prevederilor art. 90 din Tratatul de Instituire a ComunităŃii Europene, , întrucât taxa respectivă 
este discriminatorie, fiind destinată a diminua introducerea în România a unor autoturisme 
second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru UE, favorizând astfel vânzarea 
autoturismelor second-hand deja înmatriculate în România şi, mai recent, vânzarea 
autoturismelor noi produse în România. 

Însă odată cu aderarea României la UE acest lucru nu mai este admisibil în cazul 
produselor importate din alte Ńări membre ale UE, atât timp cât norma fiscală naŃională 
diminuează sau este susceptibilă să diminueze, chiar şi potenŃial, consumul produselor 
importate, influenŃând astfel alegerea consumatorilor (CJE, hotărârea din 7 mai 1987, cauza 
192785, Cooperativa Co-Frutta SRL c. Amministrazione delle finanze dello Stato). 

Asupra încălcării art. 90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferenŃă de 
tratament s-a pronunŃat Curtea de la Luxembourg prin Hotărârea din 11 august 1995, cauzele 
reunite C-367/93 la C-377/93, F.G. Roders BV ş.a. c. Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen (discriminare între vinurile din Luxemburg şi vinurile din fructe provenite din alte 
state membre), sau prin Hotărârea din 7 mai 1987, cauza 184/85, Comisia c. Italia (bananele 
importate în Italia şi fructele cultivate în Italia). 

De asemenea, s-a creat discriminare între persoanele care au solicitat înmatricularea 
autoturismelor anterior datei de 1 iulie 2008 şi cele care înmatriculează autoturisme ulterior, 
având în vedere că doar acestea din urmă plătesc taxa de poluare, deşi este evident că 
poluează şi autoturismele primei categorii de persoane . 

Discriminarea este realizată de legiuitor care a condiŃionat plata taxei pe poluare de 
faptul înmatriculării, deşi din preambulul OUG 50/2008 rezultă că s-a urmărit asigurarea 
protecŃiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăŃirea calităŃii 
aerului, ceea ce implică instituirea unei taxe de poluare pentru toate autoturismele aflate în 



trafic, conform principiului „poluatorul plăteşte”. 
InstanŃa a mai reŃinut că în jurisprudenŃa referitoare la art. 90 din Tratatul CE, Curtea 

de JustiŃie Europeană a explicat care sunt condiŃiile în care se poate reŃine aplicarea acestui 
text , respectiv trebuie să existe o discriminare între produsele naŃionale şi produsele 
importate, trebuie să existe o similitudine sau un raport de concurenŃă între produsele 
importate vizate de taxa şi produsele interne favorizate, prelevarea fiscală naŃională trebuie să 
diminueze sau să fie susceptibilă să diminueze, chiar şi potenŃial, consumul produselor 
importate, influenŃând astfel alegerea consumatorilor.  

În consecinŃă, atunci când produsele interne şi produsele importate se află într-un 
raport de concurenŃă, iar prin efectul unei norme fiscale naŃionale se creează o discriminare, 
astfel încât consumatorii sunt descurajaŃi să aleagă produsele importate în vederea realizării 
unui scop declarat de protejare a industriei naŃionale şi a locurilor de muncă, art. 90 este 
aplicabil, iar norma fiscală naŃională contrară art. 90 trebuie înlăturată de la aplicare. 

Judecătorul naŃional, ca prim judecător comunitar, are competenŃa atunci când dă efect 
direct dispoziŃiilor art. 90 din Tratat să aplice procedurile naŃionale de aşa manieră ca 
drepturile prevăzute de Tratat să fie deplin şi efectiv protejate.  

Pe de altă parte, obligaŃia de a aplica prioritar dreptul comunitar nu este opozabilă 
numai jurisdicŃiilor ci şi Statului însuşi şi organelor componente ale acestuia , inclusiv 
autorităŃilor fiscale. Sub acest aspect, invocarea de către organul fiscal a legii fiscale interne în 
temeiul căreia s-a perceput taxa specială dovedită contrarie cu normele dreptului comunitar 
ridică serioase semne de întrebare asupra îndeplinirii obligaŃiei de loialitate comunitară 
asumate de România ca stat membru.  

Într-o atare ipoteză revine jurisdicŃiilor să elimine această disfuncŃionalitate 
recunoscând particularilor drepturile prin aplicarea directă a Tratatului, astfel încât acestei 
norme să i se recunoască şi caracterul ei util.  

Prin urmare, instanŃa a constatat că taxa pe poluare impusă reclamantului nu este 
datorată potrivit normelor comunitare , iar în această situaŃie pârâtul InstituŃia Prefectului jud. 
Iaşi - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
nu mai justifică refuzul de a înmatricula autoturismul achiziŃionat de către reclamant . 

Pentru considerentele expuse , instanŃa a admis acŃiunea formulată de reclamant pe 
care l-ar fi exonerat de obligaŃia de plată a taxei de poluare, urmând a fi obligat pârâtul 
InstituŃia Prefectului jud. Iaşi – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor Iaşi să înmatriculeze autoturismul proprietatea reclamantului fără 
plata taxei de poluare prevăzută de O.G. nr. 50/2008. 

Împotriva acestei sentinŃe au formulat cereri de recurs pârâtele în cauză. 
Recurenta InstituŃia Prefectului JudeŃului Iaşi - Serviciul Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, prin motivele de recurs critică sentinŃa 
de fond, considerând că în mod greşit s-a reŃinut că în cauză au fost încălcate prevederile art. 
90 din Tratatul de Instituire a Consiliului Europei, apreciind că această taxă nu poate fi 
asimilată taxelor şi impozitelor interne, ci are rolul de a asigura protecŃia mediului tuturor 
proprietarilor de autovehicule, fiind percepută de la toate persoanele ce înmatriculează 
autovehicule în România, indiferent de provenienŃa şi vechimea lor. Chiar dacă legiuitorul nu 
a găsit o formulă potrivită prin condiŃionarea înmatriculării de plata acestei taxe, acest lucru 
nu poate transforma taxa de poluare într-o taxă de primă înmatriculare, astfel cum era 
prevăzută de art. 214 indice 1 Cod fiscal şi nici nu contravine legislaŃiei comunitare. 

Având în vedere că obligativitatea de a solicita dovada achitării acestei taxe, derivă în 
sarcina Serviciului de Înmatriculări dintr-o normă legislativă internă în vigoare, consideră 
reclamanta că nu poate fi obligată nici la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de 
soluŃionarea prezentei cauze, solicitând admiterea recursului şi respingerea acŃiunii 
reclamantului. 

Recurenta AdministraŃia FinanŃelor Publice Comunale Iaşi prin cererea sa de recurs 
consideră că în mod eronat instanŃa de fond a dispus exonerarea reclamantului de obligaŃia 
taxei în litigiu, întrucât raportat prevederilor OrdonanŃei M.A.I. nr. 1501/2006, pentru 
înmatricularea unui autovehicul fără plata taxei de poluare, reclamantul ar fi trebuit să se 



adreseze Serviciului de Înmatriculări din raza sa de domiciliu, sau să solicite pronunŃarea unei 
hotărâri judecătoreşti în contradictoriu cu aceasta, întrucât AdministraŃia FinanŃelor Publice 
Comunale Iaşi nu are astfel de competenŃe. 

Arată de asemenea recurenta că taxa de poluare în cauză îşi are reglementarea în 
dispoziŃiile O.U.G. nr. 50/2008, modificată cu O.U.G. 7/2009, având ca scop protecŃia 
mediului şi îmbunătăŃirea calităŃii aerului, iar reclamantul nu se află în nici una din situaŃiile 
expres prevăzute cu titlu de excepŃie, pentru a fi scutit de plata acestei taxe, la momentul 
primei înmatriculări în România, taxe ce nu se află în contradicŃie cu dispoziŃiile art. 90 din 
Tratatul CurŃii Europene, întrucât procedura demarată de Comisia Europeană împotriva 
României a fost ridicată la 29.01.2009 tocmai pe acest considerent, taxe similare fiind 
percepute de mai multe state europene. 

Curtea, verificând probatoriul cauzei, coroborat susŃinerilor părŃilor, a constatat 
recursurile ca fiind întemeiate, pentru considerentele de mai jos. 

Astfel, în ce priveşte recursul promovat de pârâta InstituŃia Prefectului JudeŃului Iaşi, 
prin Serviciul de Înmatriculări Autovehicule, curtea a constatat că deşi, prin cererea 
introductivă la instanŃă, reclamantul aduce ample critici de fond legislaŃiei referitoare la 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi solicită a nu i se aplica dispoziŃiile O.U.G. 
nr.50/2008, în cazul autoturismului înmatriculat în Germania, pe numele său, la data 
introducerii acestuia în România, în realitate se solicită instanŃei să verifice legalitatea 
refuzului pârâtului de a da curs cererii de înmatriculare. 

În atare condiŃii, prima instanŃa era obligată să verifice dacă conduita pârâtului, 
manifestată în mod explicit prin adresa nr. 55.110 din 30.06.2010, poate fi asimilată sau nu 
unui refuz nejustificat de soluŃionare şi a unei cereri, în termenul legal, în senul dat acestui 
termen de art. 1 și de art.2 alin.1 lit. i) din Legea nr. 554/2004, respectiv dacă s-a săvârşit un 
"exces de putere", sau daca nu s-a pus în executare un act administrativ emis ca urmare a 
soluŃionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile. 

Curtea consideră că în mod corect această verificare s-a realizat exclusiv prin prisma 
normelor ce guvernează organizarea şi funcŃionarea instituŃiei publice căreia i s-a adresat 
respectiva cerere, în speŃă Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
înmatriculări Vehicule, instituŃie publică care funcŃionează în mod distinct de „autorităŃile 
fiscale” la care se face referire în mod repetat și explicit în considerentele hotărârii atacate. 

Ori, din aceasta perspectivă, s-a constatat că atât din cuprinsul adresei nr. 
55.110/2010, cât şi din întimpinarea depusă de pârât la judecata în fond, rezultă fără nici un 
echivoc că acesta îşi justifică refuzul de a da curs cererii formulate de reclamant prin faptu1 
că, potrivit Ordinului nr.1501/2006, emis de Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, el nu are 
decât, obligaŃia de a primi şi verifica dacă dosarul pe baza căruia se efectuează operaŃiunea de 
înmatriculare a autovehiculelor conŃine documentele enumerate de menŃionatul ordin, 
neavând competenŃe în materia aplicării legislaŃiei fiscale, din a cărei sferă face parte O.U.G. 
nr.50/2008, petentului comunicându-se, pe această cale în mod explicit, că solicitarea sa 
"depăşeşte competenŃa legală a Serviciului Public Comunitar" şi că "aceasta fiind de 
competenŃa de soluŃionare a Ministerului Economiei şi FinanŃelor". 

Simplul fapt că, la alin.5 al art.5 din O.U.G, nr. 50/2008 s-a prevăzut că dovada plăŃii 
taxei a fost prezentată cu ocazia înmatriculării autovehiculului nu-l transformă pe pârâtul - 
recurent în decident şi implicit în responsabil al modului de aplicare a legislaŃiei fiscale, cu 
atât mai mult cu cât legiuitorul a stabilit, sub aspect procedural, că toate operaŃiunile legate de 
plata taxei pe poluare să se soluŃioneze de autorităŃile fiscale competente potrivit regulilor 
instituite de O.G. nr.92/2003 privind Codul de precedară fiscală, şi nu de către organismele cu 
atribuŃiuni de Ńinere a evidenŃei și de eliberare a permiselor de conducere. 

Ca atare, constatând că în cauza de faŃă refuzul de înmatriculare a fost justificat de 
lipsa oricărei competinŃe a pârâtului în materia aplicării legislaŃiei referitoare la stabilirea, 
încasarea şi soluŃionarea contestaŃiilor referitoare la taxa instituită prin O.U.G. nr.50/2008 şi 
că verificarea concordanŃei legislaŃiei naŃională, în speŃă a OUG nr.50/2008, cu Tratatul 
ComunităŃii Europene, excede nu doar raporturilor dintre reclamant şi pârât, dar chiar și 
actului de investire a instanŃei, neexistând temei pentru a se discuta legalitatea taxei pe 



poluare pe calea ocolită a unei cereri având ca obiect obligaŃia de a face şi în absenŃa 
autorităŃii care are a răspunde în mod real de încălcarea Tratatului, Curtea, în temeiul art. 312 
Cod procedură civilă, a admis recursul promovat de pârât, în sensul că a modificat în parte 
hotărârea atacată şi, în fond, a respins cererea de obligare a pârâtului InstituŃia Prefectului 
JudeŃului Iaşi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor de a înmatricula autoturismul proprietatea reclamantului, fără achitarea taxei pe 
poluare, ca una ce ignoră sfera atribuŃiilor şi responsabilităŃilor ce revin acestuia prin actul de 
înfiinŃare. 

În ce priveşte recursul promovat de pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice Comunale 
Iaşi, curtea a constatat că instanŃa de fond a respins excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii 
reclamantului invocată de organul fiscal, în considerarea faptului că aceasta nu a urmat 
procedura prealabilă anterior sesizării instanŃei, reŃinând că ”în cauză nu se contestă un act 
administrativ emis de pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice Comunale Iaşi”, această pârâtă 
fiind introdusă în cauză doar pentru că ”se impune ca soluŃia instanŃei să-i fie opozabilă”. 

Ori, din analiza dispoziŃiilor SecŃiunii a II-a şi a III-a Cod procedură civilă, coroborate 
cu art. 16 indice 1 din Legea contenciosului administrativ, nu rezultă posibilitatea introducerii 
într-o cauză aflată pe rolul instanŃei, a unui terŃ, doar pentru ca soluŃia să-i fie opozabilă, o 
astfel de măsură putând fi luată de instanŃă doar cu precizarea calităŃii ceva fost dobândită de 
terŃ, respectiv de copârât, intervenient, chemat în garanŃie, prin prisma noŃiunii de interes, 
menŃionată în art. 16 indice 1 din Legea 554/2004. 

De altfel, prima instanŃă a şi calificat participarea procesuală a AdministraŃiei 
FinanŃelor Publice Comunale Iaşi ca fiind aceea de ”copârâtă”, fapt ce rezultă atât din citativul 
încheierilor de şedinŃă cât şi din dispozitivul sentinŃei pronunŃate în cauză, prin care este 
admisă acŃiunea reclamantei în contradictoriu cu ”pârâta” InstituŃia Prefectului Iaşi şi 
AdministraŃia FinanŃelor Publice Comunale Iaşi. 

Numai că, în considerarea acestei calităŃi de copârâtă a AdministraŃiei FinanŃelor 
Publice Comunale Iaşi, curtea a constatat că în mod eronat a fost admis capătul din acŃiunea 
reclamantului, vizând exonerarea reclamantului de plata taxei de poluare prevăzută de O.U.G. 
nr. 50/2008, - taxă ce ar fi trebuit să fie achitată în contul pârâtei AdministraŃia FinanŃelor 
Publice Comunale Iaşi, anterior înmatriculării autovehiculului în cauză, deşi reclamantul nu a 
făcut dovada că ar fi urmat procedura prealabilă de scutire/exonerare, de la plata acestei taxe, 
conform art. 7 din Legea contenciosului administrativ. Ori, doar în condiŃiile în care 
reclamantul s-ar fi adresat, - conform procedurii legale prevăzute de Codul de procedură 
fiscală, organului fiscal ce percepea taxa în cauză, pentru ca în contradictoriu cu acesta să fie 
discutată legalitatea perceperii taxei de poluare, instanŃa ar fi putut dispune exonerarea 
reclamantului de plata acestei taxe, iar nu în cadrul procesual de faŃă, în care obiectul acŃiunii 
se constituie în obligarea pârâtelor la ”înmatricularea fără taxa de poluare” a unui autoturism. 

Raportat celor arătate în cele ce preced, Curtea a admis recursul promovat de pârâtele 
în cauză, cu consecinŃa modificării în tot a sentinŃei civile nr. 799/CA/2010 a Tribunalului 
Iaşi, în sensul respingerii acŃiunii formulate de reclamantul U.F., în contradictoriu cu pârâtele 
InstituŃia Prefectului JudeŃului Iaşi - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor şi AdministraŃia FinanŃelor Publice Comunale Iaşi. 

 
 
 

3. Drept de proprietate publică a statului, administrat de unităŃi militare şi de 
aviaŃie. Schimbarea regimului juridic al terenului prin hotărâre de consiliu 
local, în sensul „includerii” în domeniul public al municipiului. ConsecinŃe 

Întrucât la data emiterii hotărârii de consiliu local privitoare la „includerea” 
unei suprafeŃe de tern în domeniul public al municipiului, imobilul se afla în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
NaŃionale şi a Ministerului Transporturilor, rezultă că organul 



administrativ local şi-a depăşit competenŃa de administrare prevăzută de 
art. 5 din Legea nr. 213/1998, dreptul de dispoziŃie asupra dreptului de 
proprietate al statului revenind în competenŃa Guvernului României, „la 
cererea consiliului local”. 

Decizia nr. 187 din 21 februarie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 557/CA/08.06.2010 a Tribunalului Iaşi s-a dispus respingerea 
excepŃiile invocate şi s-a respins acŃiunea principală în contencios administrativ formulată de 
reclamantul Ministerul Apărării în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului 
Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi şi pârâtul Aeroclubul României – pentru Aeroclubul teritorial 
Iaşi pentru opozabilitate.  

S-a respins cererea reconvenŃională formulată de pârâtul reclamant Aeroclubul 
României – pentru Aeroclubul Teritorial Iaşi în contradictoriu cu pârâtul reclamant Ministerul 
Apărării. 

A reŃinut instanŃa de fond că excepŃia lipsei calităŃii de reprezentant al Ministerului 
Apărării de către DirecŃia legislaŃie şi asistenŃă juridică este neîntemeiată. 

Ministerul Apărării are personalitate juridică şi reprezintă în justiŃie structurile 
armatei, care nu au personalitate juridică. Structurile ministerului care au personalitate 
juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate în justiŃie de organele de specialitate ale Ministerului 
Apărării, în condiŃiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, potrivit art. 3 al 1 din Legea 
nr. 346/2006 privind organizare şi funcŃionarea Ministerului Apărării NaŃională. 

Prin Ordinul nr. M 187/ 01.12 2006, în aplicarea dispoziŃiilor art. 3 al 1, art. 5 al. 1 lit. 
d, art.9 şi art. 32 al 1 şi al 3 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcŃionarea 
Ministerului Apărării, Ministrul Apărării l-a delegat pe şeful DirecŃiei legislaŃie şi asistenŃă 
juridică din cadrul Departamentului pentru relaŃia cu Parlamentul şi informare publică să 
reprezinte interesele Ministrului Apărării în faŃa instanŃelor de judecată şi a altor organe cu 
activitate jurisdicŃională, potrivit art. 1. 

Cum UM 02542 Focşani nu are personalitate juridică, potrivit Ordinului nr. M 187/ 
01.12 2006, este reprezentată în instanŃă de către DirecŃia legislaŃie şi asistenŃă juridică, astfel 
încât excepŃia lipsei calităŃii de reprezentant al Ministerului Apărării de către DirecŃia 
legislaŃie şi asistenŃă juridică a fost respinsă. 

 ExcepŃiile lipsei de interes şi a lipsei calităŃii procesuale active a Ministerului Apărării 
NaŃionale sunt neîntemeiate. 

Reclamanta are interesul în faŃa instanŃelor de judecată sa apere dreptul real fata de 
imobilul care i-a fost dat în administrare de către Statul Roman, astfel încât excepŃiile au fost 
respinse. 

Cu privire la excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune instanŃa a constatat că excepŃia 
este neîntemeiată. 

Reclamantul a solicitat cu repetate cereri Oficiului de Cadastru, Aeroclubului, 
Aeroclubului Teritorial copii ale actelor care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a 
terenului pe numele Aeroclubului Iaşi.  

La data de 5.05.2008, cu adresa nr. 2321, Aeroclubul României precizează UM 02542 
Focşani că terenul în cauză a fost înscris în cartea funciară în baza deciziei Consiliului 
Popular al JudeŃului Iaşi nr. 198 din 12.05.1973. O altă solicitare a fost formulată de UM 
02542 Focşani, la data de 10.07.2010 prin care solicita comunicarea informaŃiilor referitoare 
la actul care a stat la baza înscrierii de pârâtă a terenului de 20 ha în cartea funciară, temeiul 
legal al acŃiunii d e înscriere. 

La data de 14.10.2008,prin fax, UM nr. 02542 Focşani a solicitat Consiliului Local al 
Municipiului Iaşi revocarea Hot nr. 277 din 30.10.2000. 

Având în vedere repetatele solicitări ale reclamantului adresate către instituŃiile 
abilitate să i comunice actele care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a terenului, iar 
răspunsul fiind în iulie 2008, instanŃa a apreciat că de la această dată reclamantul a avut 
cunoştinŃă de actul atacat şi nu din luna martie 2008, aşa cum a susŃinut pârâta. Reclamantul 
avea la dispoziŃie termenul de 6 luni prevăzut de art. 11 din Legea nr. 554/2004 să introducă 



acŃiunea, iar pentru motive temeinice termenul este de 1 an. Reclamantul, prin cererile 
formulate a arătat că are motive temeinice în a promova acŃiunea.  

Pe fondul cauzei instanŃa a reŃinut următoarele: 
Prin Hotărârea nr. 277 din 30.10.2000 Consiliul Local al Municipiului Iaşi a dispus 

includerea în domeniul public al municipiului Iaşi terenul în suprafaŃă de 51,61 ha( anexa 1) 
situat în strada AviaŃiei nr. 2. 

Pentru includerea acestei suprafeŃe în domeniul public al municipiului Iaşi, Consiliul 
Local al Municipiului Iaşi a avut în vedere Referatul de specialitate întocmit de DirecŃia 
Patrimoniu, Decizia nr. 198/1973 a Consiliului Popular al JudeŃului Iaşi, dispoziŃiile Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 3 al 4 referitor la 
bunurile care alcătuiesc domeniul public.  

Potrivit art. 3 al 1 din Legea nr 213/1998 Domeniul public este alcătuit din bunurile 
prevăzute la art. 135 alin. (4) din ConstituŃie, din cele stabilite în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt 
de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităŃile administrativ-teritoriale 
prin modurile prevăzute de lege. 

 (2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) 
din ConstituŃie, din cele prevăzute la pct. I din anexa, precum şi din alte bunuri de uz sau de 
interes public naŃional, declarate ca atare prin lege. 

(4) Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din 
bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, 
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de 
uz sau de interes public naŃional ori judeŃean. 

Prin Decizia nr 198/19973 a Consiliului Popular al JudeŃului Iaşi a transmis din 
administrarea Consiliului Popular al municipiului Iaşi în administrarea Ministerului Apărării 
imobilul din strada AviaŃiei compus din teren în suprafaŃă de 60,30 ha şi clădiri. 

În 1973, în baza Decretului nr. 419/1972, Consiliul Popular al Municipiului Iaşi a 
predat bunurile Ministerului Apărări, respectiv Aeroclubului Moldova. 

În cauză reclamantul nu a făcut dovada că respectiva suprafaŃă de este destinată 
exclusiv instrucŃiei militare ori că pe terenurile şi clădirile în litigiu îşi desfăşoară activitatea 
unităŃi ale Ministerului Apărării, astfel încât aceste condiŃii au fost înlăturate când pârâtul 
Consiliul Local a dispus includerea acestei suprafeŃe în domeniul public. 

Mai mult, instanŃa a reŃinut că din referatul de specialitate întocmit de către DirecŃia 
Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Iaşi, se susŃine că bunurile imobile clădiri în 
suprafaŃă de 4.850, 84 m p şi 51,61 rămân în administrarea Aeroclubului României. 

Din actele dosarului instanŃa a reŃinut că terenul în litigiu a fost în administrarea 
Consiliului Popular al Municipiului Iaşi. 

Se impune un scurt istoric al imobilului în litigiu. 
Prin Ordinul nr. 663 din 21.06.1958 emis de Ministerul Agriculturii şi Silviculturii s-a 

dispus transferarea din administrarea operativă a Întreprinderilor agricole de stat, în 
Administrarea operativă a Ministerului ForŃelor Armate a suprafeŃei de 291,9385 ha teren. 

Conform procesului verbal încheiat la data de 2.06.1972, reprezentanŃii MFA şi IAS 
Iaşi Ferma Dancu au procedat la măsurătoarea terenului MFA în suprafaŃă de 33 ha situat în 
punctul Obreja, judeŃul Iaşi. Terenul bornat are următoarele vecinătăŃi: la est cu str. 
Aeroportului, la vest cu terenul IAS Iaşi, la sud cu terenul AVIASAN , la nord cu terenul IAS 
Iaşi. 

Prin Ordinul nr 663 din 21.06.1958 emis de Ministerul Agriculturii şi Silviculturii a 
fost transferată în folosinŃa GAS Cristeşti, regiunea Iaşi, în folosul Ministerului ForŃelor 
Armate, suprafaŃa de 32 ha situată în punctul Obreja. 

Prin Decizia nr. 89 din 08.02.1965 Sfatul Popular al Regiunii Iaşi - Consiliul Executiv 
a Sfatului Popular Regional Iaşi a transmis din administrarea Consiliul Executiv a Sfatului 
Popular Regional Iaşi - AVIASAN- în administrarea Ministerului ForŃelor Armate, terenul în 
suprafaŃă de 20 ha din terenul AVIASAN.  

Prin încheierea nr. 1550 din 2.03.2001, Judecătoria Iaşi, Biroul de Carte Funciară a 



admis cererea introdusă de Aeroclubul României privind înscrierea dreptului de administrare 
în carte funciară P I 138-142 asupra imobilului din Iaşi str. AviaŃiei nr. 2. 

Prin cererea formulată reclamantul a solicitat constatarea nulităŃii parŃiale a hotărârii 
nr. 277 din 30.10.2000, doar dispoziŃia de la art. 1. şi nu şi disp. de la art. 2. 

Conform expertizei efectuată în cauză instanŃa a reŃinut următoarele: 
Ministerul Apărării NaŃionale, prin U.M. 01175 Iaşi ocupă o suprafaŃă totală de 

706100 mp, teren cu destinaŃie specială, destinat exclusiv instrucŃiei militare, iar această 
suprafaŃă, a fost reprezentată cu culoarea verde în planul de situaŃie la scara 1:8000 din anexa 
nr. 1 la prezentul raport de expertiză; 

Aeroclubul României, prin Aeroclubul Teritorial Iaşi ocupă o suprafaŃă totală de 
519777mp, care a fost reprezentată cu culoarea bleu în planul de situaŃie. 

În aceste condiŃii instanŃa a reŃinut că M.Ap.N. nu deŃine întreaga suprafaŃă înscrisă în 
acte, care este de 93 ha, din care pentru 20 ha s-a prevăzut o folosinŃă comună cu Aviasan, 
respectiv Aeroclubul României, prin Aeroclubul Teritorial Iaşi; 

Din schiŃele anexă la procesele verbale de predare-primire rezultă că M.Ap.N. a primit 
în administrare suprafaŃa totală de 93 ha, dar nu rezultă cu certitudine care este amplasamentul 
acestei suprafeŃe . 

Aeroclubul României, prin Aeroclubul Teritorial Iaşi are în administrare suprafaŃa 
totală de; 519777 mp (rezultată în urma executării măsurătorilor), în baza deciziei nr. 198 din 
12.05.1973 a Comitetului executiv al Consiliului popular al judeŃului Iaşi, prin care acestuia i 
s-a transmis în administrare o suprafaŃă totală de 60,38 ha, precum şi în baza hotărârii nr. 277 
din 30.10.2000 a Consiliului locala! mun. Iaşi, prin care pârâtul-reclamant a primit în 
administrare o suprafaŃă totală de 51,61 ha şi cu care acesta a fost înscris în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

SuprafaŃa de 12,80 ha, revendicată de către reclamantul M.Ap.N. se află în 
componenŃa terenului actual în suprafaŃă totală de 519777 mp, aflată în administrarea 
Aeroclubului României, mai exact în parcela CAT 1(4455) cu o suprafaŃă de 127061,90 mp, 
care a fost înscrisă în Cartea funciară cu numărul cadastral 5204 şi care face parte din 
suprafaŃa de 20 ha, care a făcut obiectul Deciziei nr. 89 din 08.02.1965, emisă de Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular al regiunii Iaşi, prin care această suprafaŃă a trecut din 
administrarea Sfatului popular regional Iaşi - AVIASAN -, în administrarea Ministerului 
ForŃelor Armate, cu menŃiunea că această suprafaŃă urma a fi folosită în comun de cele două 
instituŃii pentru a satisface cerinŃele ambelor părŃi; 

În aceste condiŃii, această suprafaŃă totală de teren de 93 ha se suprapune peste 
suprafaŃa de 519777 mp, aflată în administrarea pârâtului Aeroclubul României, prin 
Aeroclubul Teritorial Iaşi, peste următoarele suprafeŃe de teren, care au fost marcate cu 
culoarea verde în planul de situaŃie din anexa nr. 3 la prezentul raport de expertiză, astfel: 
suprafaŃa de 127061,90 mp, din parcela CAT. 1(4455); suprafaŃa de 86840,89 mp, din parcela 
CAT. 4(4457). 

Expertul consultant a exprimat următorul punct de vedere că întreaga suprafaŃă 
intabulată se află în perimetrul menŃionat în evidenŃa funciară şi aparŃine Aeroclubului 
României. A fost înlăturat acest punct de vedere, deoarece expertul nu face referire la parcela 
CAT 1 ( 4455) 

Potrivit Oficiului de Cadastru Agricol şi Organizarea Teritoriului Agricol Iaşi, în 
registrul posesiunilor figurează la pag 288 posesor MAN, Aviasan cu suprafaŃa de 6, 64 ha la 
CTD 4455, în tarlaua 117. 

În concluzie, instanŃa a reŃinut că terenul în litigiu a aparŃinut domeniului public al 
Municipiului Iaşi, suprafaŃa de teren de 12,8 ha face parte din suprafaŃa de 20 ha şi a făcut 
obiectul Deciziei nr. 89/08.02.1965. Potrivit procesului verbal din 12.05.1965 această 
suprafaŃă de teren a fost dată în administrare Ministerului ForŃelor Armate pentru folosinŃa 
comună şi care a fost predată de către reprezentanŃii StaŃiei AVIASAN reprezentanŃilor UM 
01094 Iaşi. 

Conform celor expuse, având în vedere că suprafaŃa de 12,80 ha, revendicată de către 
reclamantul M.Ap.N. se află în componenŃa terenului actual în suprafaŃă totală de 519777 mp, 



aflată în administrarea Aeroclubului României, mai exact în parcela CAT 1(4455) cu o 
suprafaŃă de 127061,90 mp, Consiliul Local Iaşi trebuia să dea în administrare reclamantului 
suprafaŃa de teren de 12,80 ha şi nu pârâtului Aeroclubul României.  

Cât priveşte constatarea nulităŃii absolute a dispoziŃiilor art. 1 din Hot nr. 277/2000 a 
Consiliului Local Iaşi, instanŃa a constatat că nu sunt motive de nulitate absolută. Terenul de 
12,80 ha,, care se regăseşte în 51,9777 ha a fost corect inclus în domeniul public. 

Pârâtul reclamant a solicitat prin cererea reconvenŃională, ca instanŃa să oblige 
reclamantul să-i lase în liniştită posesie suprafaŃa de 12,80 ha, pe care a ocupat-o şi o foloseşte 
în mod abuziv. 

InstanŃa a reŃinut că reclamantul nu a ocupat şi nu foloseşte această suprafaŃă de teren . 
Reclamantul nu avea şi nu are dreptul de proprietate asupra acestui teren, ci, doar a avut 
dreptul de administrare.  

Coroborând susŃinerea pârâtei că terenul în cauză este constituit din suprafaŃa parcelei 
CTD 4455- 6,64 HA, iar până la 12,8 ha fiind inclusă o porŃiune din suprafaŃa CTD 44578 
mai exact din suprafaŃa de 38,36 ha), cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanŃa a 
reŃinut că suprafaŃa de teren în litigiu a fost deŃinută în comun şi în anumite intervale de timp, 
de către fiecare parte.  

Cum reclamanta a fost prima care a avut în administrare suprafaŃa de teren, în anumite 
perioade, iar în prezent nu deŃine această suprafaŃă de teren, a fost respinsă cererea 
reconvenŃională. 

Împotriva acestei sentinŃe a promovat cerere de recurs reclamantul Ministerul Apărării 
NaŃionale pentru U.M. 02542 Focşani, considerând că în mod eronat instanŃa de fond a 
apreciat că terenul în litigiu a fost în administrarea Consiliului Popular al Municipiului Iaşi, 
aparŃinând domeniului public, aşa încât pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi ar trebui 
să dea în administrarea M.A.N. şi nu Aeroclubului României suprafaŃa respectivă, aşa cum a 
procedat prin Hotărârea nr. 277/2000. 

Consideră recurenta că prima instanŃă a greşit atunci când a admis capacitatea 
pârâtului Consiliul Local Iaşi de a dispune, prin hotărâre proprie, de imobilul administrat de 
M.A.N., deşi raportat dispoziŃiilor art. 136(4) din ConstituŃie şi Legii nr. 213/1998 – art. 3(2) 
şi (4), concluzia legală fiind aceea că terenul în litigiu nu se poate afla în domeniul public, aşa 
încât imobilul nu poate fi retras din administrarea reclamantului şi redistribuit altei unităŃi de 
pârâtul Consiliul Local Iaşi, faŃă de dispoziŃiile art. 9(1) din Legea nr. 213/1998. 

Deşi prima instanŃă a apreciat corect privitor la dreptul de administrare al recurentei 
privind suprafaŃa de 12,80 ha, a greşit atunci când a considerat că pârâtul Consiliul Local Iaşi 
ar avea în competenŃă dispoziŃia privind administrarea acestui teren, şi când l-a calificat ca 
intrând în domeniul public al Municipiului Iaşi, deşi adevăratul proprietar era Statul Român, 
doar acesta din urmă având şi prerogativele dreptului de dispoziŃie – ca dezmembrământ al 
dreptului de proprietate – iar în cauză M.A.N. nici nu a fost încunoştiinŃat privind revocarea 
dreptului său de administrare operat unilateral de organul administrativ local. 

Solicită aşadar admiterea recursului, iar în fond constatarea nulităŃii absolute parŃiale a 
H.C.L. nr. 277/2000 privind includerea în domeniul public al acestei unităŃi administrativ-
teritoriale a suprafeŃei de 12 ha teren, parte a cazărmii militare nr. 2694 Iaşi. 

Intimata Aeroclubul Român pentru Aeroclubul Teritorial Iaşi, prin întâmpinare invocă 
excepŃia lipsei de interes a cererii introductive la instanŃă şi a recursului de faŃă, motivat de 
faptul că prin decizia nr. 198/12.05.1973 Consiliul Local Iaşi i-a transmis Comandamentului 
AviaŃiei Civile – Tarom Bucureşti, suprafaŃa de 51,61 ha, drept neconfirmat prin hotărârile de 
guvern ulterioare - H.G. nr. 567/1991, 1045/2000, 1326/2001, 45/2003 şi 1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor aparŃinând domeniului public, aşa încât chiar şi 
în ipoteza anulării H.C.L. nr. 277/200 în litigiu, aceasta nu ar modifica în vreun fel efectele 
Deciziei 198/1973 sus-menŃionată, terenul fiind deja intabulat în Cartea Funciară din JudeŃul 
Iaşi. 

Este invocată de asemenea excepŃia inadmisibilităŃii recursului prin prisma motivului 
referitor la competenŃa Consiliului Local Iaşi de a da în administrare imobilul în litigiu, 
întrucât raportat prevederilor art. 294 şi 316 Cod procedură civilă această susŃinere 



echivalează cu o schimbare a cererii de chemare în judecată din nulitate parŃială în nulitatea 
absolută a Hotărârii 277/2000, deşi prima instanŃă nu a fost investită în acest sens. 

În ce priveşte fondul cauzei, consideră intimata că deşi recurentul nu precizează 
temeiul juridic potrivit căruia M.A.N. a dobândit dreptul de administrare pentru cele 12,8 ha, 
rezultă că acesta s-ar constitui în decizia 89/08.02.1965 a Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular Iaşi, ce se referă la suprafaŃa de 20 ha ”teren necultivat şi neconstruit din terenul 
aparŃinând Aviasan regionala Iaşi”, sub condiŃia întocmirii unui ”Regulament de folosire în 
comun M.F.A. şi Aviasan, pentru a satisface interesele ambelor părŃi”. 

Această condiŃie implică în mod evident faptul că, încă din anul 1965 terenul în litigiu 
nu era destinat exclusiv ”instrucŃiei militare” şi că nu se încadrau în categoria terenurilor la 
care se referă poz. 23a Pct. I al Listei anexă la Legea 213/1998 şi nici la poz. 29 al aceleiaşi 
liste, care are în vedere doar terenurile aferente clădirilor unde îşi desfăşoară activitatea 
instituŃiile statului expres nominalizate de text, din moment ce una din condiŃiile prevăzute de 
art. 2 din decizia nr. 98/1965 prevedea că M.A.N. nu trebuia ”să obstaculeze terenul de zbor”. 

Aşadar, fiind demonstrat faptul că terenul în cauză a aparŃinut Aeroclubului teritorial 
încă din anul 1965, că se afla sub o servitute ce împiedică edificarea oricărei construcŃii ce ar 
obstacula zborul avioanelor, rezultă că suprafaŃa se încadrează la poz. 25 pct. I al Anexei la 
Legea 213/1998 ce se referă la ”pistele de decolare…””, iar raportat art. 1, 2 şi 3 lit. a) din 
H.G. 567/1991 privind organizarea şi funcŃionarea Aeroclubului Român, este evident că doar 
această unitate este îndreptăŃită a-l administra. 

Cât priveşte interpretarea deciziei 198/1973, prin care suprafaŃa de 60,38 ha a fost 
trecută, conform deciziei 419/1972 din administrarea Consiliului Local Iaşi în cea a M.A.N. – 
TAROM Bucureşti, Aeroclubul AviaŃie, aceasta a fost motivată de trecerea activităŃii 
aeronautice civile la M.A.N.; aşa fiind, consideră intimata că acest act administrativ 
demonstrează faptul că la 8 ani de la transferul în litigiu în administrarea M.A.N. prin decizia 
89/1965, terenul de zbor al actualului Aeroclub Teritorial avea încă o suprafaŃă de 60,38 ha, 
iar după cedarea a 20 ha către M.A.N. în 1973, rămâneau 51,61 ha. Aşadar, prin H.C.L. în 
litigiu nu s-a constituit vreun drept nou în favoarea intimatei, ci doar a fost reconfirmat 
(recunoscut) dreptul său de administrare preexistent, ce nu modifică în vreun fel regimul 
juridic al terenului. 

În ce priveşte titularul dreptului de administrare constituit prin decizia nr. 198/1973 a 
Comitetului Executiv al Sfatului Popular a JudeŃului Iaşi, consideră intimata că raportat art. 1 
al deciziei, rezultă că actualul Aeroclub Teritorial, cu tot patrimoniul său, inclusiv cele 68,34 
ha, a trecut în administrarea Compartimentului AviaŃiei Civile – Tarom Bucureşti, ca structură 
Specializată a M.A.N., în care era inclus şi Aeroclubul Central Român, însă în anii 1990 toate 
aeroporturile civile din Ńară au ieşit din subordinea M.A.N., cu întregul lor patrimoniu, fapt 
demonstrat de art. 2 din H.G. nr. 567/1991 privind organizarea şi funcŃionarea Aeroclubului 
Român, această prevedere fiind menŃionată în modificările pe care această hotărâre a suferit-o 
în timp şi care se constituie ca temei de drept a dreptului său de administrare privind terenul 
în litigiu. 

Consideră intimata că se impun precizări privind paragraful 7 din pagina 14 a sentinŃei 
de fond, ce cuprinde aprecieri personale ale instanŃei privind suprafaŃa de 127061 mp, parcela 
CAT 1(4455), ce ar fi trebuit să fie dată în administrarea reclamantului, întrucât instanŃa nu a 
fost investită a se pronunŃa asupra acestei suprafeŃe, ci doar asupra legalităŃii H.C.L. 277/2000 
a Consiliului Local Iaşi, nu asupra verificării dreptului de administrare al reclamantului 
privind acest imobil. 

Solicită aşadar respingerea recursului promovat în cauză şi menŃinerea sentinŃei de 
fond. 

Verificând prioritar excepŃiile invocate de pârâta – intimată, excepŃii invocate şi 
analizate şi de prima instanŃă, Curtea a constatat că acestea au fost corect respinse, motivat de 
împrejurarea că reclamanta a invocat prin acŃiunea sa un drept de administrare propriu privind 
suprafaŃa de teren ce a făcut obiectul actului administrativ atacat, situaŃie în care instanŃa avea 
competenŃa de verificare a legalităŃii actului administrativ sub aspectul competenŃei materiale 
a organului administrativ emitent cât şi a respectării procedurii de emitere, respectiv a 



dispoziŃiei legale ce guvernează regimul juridic al bunurilor asupra cărora a fost exercitat 
dreptul de dispoziŃie de autoritatea pârâtă, prin prisma titularilor drepturilor şi a naturii acestor 
drepturi. 

Trecând la abordarea fondului cauzei, Curtea a constatat însă ca fiind nelegală soluŃia 
primei instanŃe de menŃinere a Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 277/2000 prin care a fost 
inclus în domeniul public al Municipiului Iaşi un teren în suprafaŃă de 51,61 şi menŃinerea lui 
în administrarea directă a Aeroclubului Moldova Iaşi, cu referire la decizia 198/1973 a 
Consiliului Popular a JudeŃului Iaşi şi a art. 3 al. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia. 

În primul rând actul administrativ în cauză procedează la ”includerea” unei suprafeŃe 
de teren în domeniul public al Municipiului Iaşi, teren ce implică schimbarea regimului de 
proprietate publică avut în sensul respectiv la momentul emiterii actului, fără a-l preciza însă 
în concret, ci se face vorbire doar despre faptul că acesta ar ”rămâne în administrarea” 
instituŃiei ce l-ar deŃine în fapt, intimata Aeroclubul Moldova Iaşi. 

Raportat deciziei 198/1973 a fostului Consiliu Popular al JudeŃului Iaşi invocată în 
preambulul actului, rezultă că în anul 1973 s-au transmis din administrarea acestui consiliu, în 
administrarea M.A.N. Comandamentul AviaŃiei Civile Tarom Bucureşti, o serie de bunuri, 
printre care şi suprafaŃa de 60,38 ha ”teren înŃelenit pentru zbor, situat în zona de est a 
oraşului, str. Marginei şi aviaŃie”, rezultând aşadar că prin actul administrativ emis în 1973, 
terenul în cauză ieşea practic din administrarea autorităŃilor locale, fiind trecut în 
administrarea statului, prin M.A.N. 

La dosarul cauzei a fost depusă şi decizia nr. 89/08.02.1965 a Consiliului Executiv a 
Sfatului Popular al regiunii Iaşi, prin care era trecută din administrarea autorităŃii 
administrative locale, tot în cea a M.A.N., suprafaŃa de 20 ha din terenul Aviasan, urmând a fi 
întocmit un regulament comun între M.F.A. şi Aviasan, pentru folosirea acestui teren în 
comun. 

Prin H.G. nr. 567/1991 privind organizarea şi funcŃionarea Aeroclubului Român a avut 
loc reorganizarea Aeroclubului Central Român ”din subordinea Ministerului Transporturilor”, 
ca ”instituŃie publică finanŃată de la bugetul de stat… cu sediile şi terenurile de zbor prevăzute 
în anexă”, în care este inclus şi Aeroclubul Iaşi. 

Expertiza efectuată în cauză evocă expres, faptul că ”se solicită dreptul de folosinŃă 
asupra unui teren proprietatea statului” între entităŃile MAN şi Aeroclubul Român, aflat în 
subordinea Ministerului Transporturilor, măsurătorile efectuate atestând faptul că ar exista o 
suprapunere în actele celor două instituŃii privind suprafeŃele de teren deŃinute cu drept de 
administrare de acestea, în baza unor hotărâri de guvern emise fiecărui minister, şi aflate în 
proprietatea statului. 

Ori, atât timp cât este de necontestat faptul că la data emiterii H.C.L. 277/2000, 
întreaga suprafaŃă de 51,61 ha se afla în proprietatea publică a statului, şi administrarea 
M.A.N. şi Ministerului Transporturilor, rezultă că trecerea acestuia în domeniul public al unei 
autorităŃi administrative locale, putea avea loc doar ”la cererea Consiliului Local, … prin 
hotărâre a Guvernului”, ca act administrativ simetric ca forŃă juridică, cu cel prin care titularul 
unui astfel de drept de administrare îşi exercita deja acest drept, conform art. 9 din Legea nr. 
213/1998. 

Totodată, pentru ca Guvernul României să poată emite o astfel de hotărâre privind 
schimbarea regimului juridic al unui teren şi trecerea lui în domeniul public al unui municipiu 
– cazul în speŃă -, acest teren ar fi trebuit să fie de natura celor expres şi limitativ prevăzute în 
pct. III din anexa la Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
ce reglementează bunurile ce pot intra în domeniul public al localităŃilor, ipoteză ce nu se 
regăseşte însă în cauză, acestea fiind afectate pregătirii militare şi activităŃii aeronautice 
desfăşurate de autorităŃile specializate ale statului, evidenŃiate în punctul I din aceeaşi anexă, 
privind domeniul public al statului. 

Rezultă aşadar, că prin actul administrativ ce face obiectul cauzei, emitentul Consiliul 
Local Iaşi încalcă evident atât normele de procedură privind schimbarea regimului juridic al 
terenurilor aflate în proprietatea statului, cât şi sfera de competenŃă sub aspectul obiectului 



actului administrativ, întrucât dispune în sensul că această suprafaŃă ar ”rămâne în 
administrarea directă a ….” Deşi asupra acestui drept de administrare puteau emite acte de 
dispoziŃie doar titularii dreptului de proprietate – ministerul ce exercită dreptul de proprietate 
al statului – în condiŃiile legii ce le reglementează activitatea. 

Având în vedere că, raportat prevederilor art. 18 din legea contenciosului 
administrativ, soluŃiile prevăzute de instanŃă în baza acestei legi pot conta doar în ”anularea” 
în tot sau în parte a actului administrativ, - indiferent dacă vicierea actului ar avea 
semnificaŃia unei nulităŃi absolute ori relative -, Curtea a constatat că se impune admiterea 
recursului promovat de reclamantul M.A.N., cu consecinŃa modificării în parte a sentinŃei nr. 
557/CA/2010 a Tribunalului Iaşi, în sensul admiterii acŃiunii modificate şi a anulării H.C.L. 
277/30.10.2000 emise de pârâta Consiliul Local al Municipiului Iaşi. 

A fost menŃinută sentinŃa de fond cu privire la soluŃia de respingere a excepŃiilor 
invocate de pârâte, precum şi de respingere a cererii reconvenŃionale, având ca obiect o 
”acŃiune în revendicare”, conform concluziilor scrise şi calificată ca acŃiune posesorie de 
prima instanŃă, cu menŃiunea că ambele categorii de cereri excedeau competenŃei instanŃei de 
contencios administrativ, intrând în competenŃa instanŃelor civile de drept comun. 

 

4. ContestaŃie în anulare întemeiată pe prevederile art. 318 C.pr.civ. Omisiunea 
instanŃei de a se pronunŃa asupra unei chestiuni de ordin procedural, pusă în 
discuŃia părŃilor din oficiu. Inadmisibilitatea asimilării acestui caz ipotezei 
omisiunii instanŃei de control judiciar de a cerceta vreunul din motivele de 
modificare sau de casare ridicate de părŃi din cererile de recurs ce au formulat 

Omisiunea cercetării, de către instanŃa de control judiciar, trebuie să se refere, 
în mod strict şi limitativ, la motivele de modificare sau de casare a hotărârii 
atacate, evocate de recurent, prin cererea de recurs, neputându-se face 
confuzie între cererile părŃilor şi dreptul instanŃei de control judiciar de a 
examina cauza sub toate aspectele, chiar şi în ipoteza existenŃei unor 
neregularităŃi majore în derularea procedurii de soluŃionare a cererilor de 
recurs. 

Decizia nr. 106 din 31 ianuarie 2011 

Prin sentinŃa nr. 251/CA din 18 martie 2010, Tribunalul Iaşi a admis, în parte, acŃiunea 
formulată de reclamantul A.F., în contradictoriu cu pârâŃii Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului 
Iaşi şi Inspectoratul Generai al PoliŃiei Române, pe care i-a obligat să plătească reclamantului 
suma de 30.000 lei, reprezentând daune morale pentru prejudiciul cauzat ca urmare a emiterii 
dispoziŃiei I.P.J. Iaşi nr. 1902/5.12.2009, menŃinută prin dispoziŃia nr. 3471/20.a2.2006 a 
I.G.P.R., acte ce au fost anulate prin sentinŃa nr. 858/CA/02.10.2008 a Tribunalului Iaşi, 
devenită irevocabilă prin decizia nr. 171/CA/30.03.2009 a CurŃii de Apel Iaşi; respingându-se, 
totodată, excepŃia prescripŃiei şi excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a I.G.P.R. 

Împotriva acestei hotărâri au introdus recurs pârâŃii Inspectoratul General al PoliŃiei 
Române şi inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Iaşi, care au invocat faptul că în mod greşit 
instanŃa de fond a respins excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune şi că nu s-a Ńinut cont de 
faptul că simpla anulare a actelor administrative contestate nu era de natură să conducă la 
concluzia că reclamantului i s-a cauzat o vătămare psihică. 

InstanŃa de control judiciar, investita cu soluŃionarea recursurilor mai sus menŃionate, 
la termenul din 12 iulie 2010, a pus în discuŃie, raportat la obiectul acŃiunii, „competenŃa 
instanŃei de contencios administrativ de a soluŃiona cauza”, acordând termen „pentru a se 
exprima un punct de vedere referitor la competenŃa instanŃei de contencios administrativ de a 
soluŃiona acea stă cauză”, astfel cum s-a consemnat în încheierea de şedinŃă din acea dată. 

La următorul termen, respectiv la data de 27 septembrie 2010, instanŃa de control 
judiciar a repus în discuŃia pârtilor prezente chestiunea „competenŃei instanŃei de contencios 
administrativ de a soluŃiona cauza”, care au apreciat că, în mod judicios, Tribunalul Iaşi, ca 



primă instanŃă în materia contenciosului administrativ, a considerat că era competent să 
soluŃioneze pricina, moment după care Curtea, declarând închise dezbaterile, a rămas în 
pronunŃare. 

În deliberare, prin decizia nr. 492/CA din 27 septembrie 2010, Curtea de Apel Iaşi a 
respins recursurile formulate de recurenŃii: A.F., Inspectoratul General al PoliŃiei Române şi 
Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Iaşi,împotriva sentinŃei nr. 251/CA din 18 martie 2010, 
pronunŃată de Tribunalul Iaşi, sentinŃă pe care a menŃinut-o. 

Pentru a se pronunŃa astfel, Curtea a reŃinut, referitor la excepŃia privind prescripŃia 
dreptului la acŃiune, că „în mod corect instanŃa de fond a respins excepŃia”, întrucât „la 
momentul introducerii acŃiunii în anularea dispoziŃiei de destituire din poliŃie nu se cunoştea, 
în mod obiectiv, întinderea prejudiciului moral, pentru a se formula şi un capăt de cerere 
accesoriu pentru repararea pagubei”, că „acordarea daunelor morale în cuantumul stabilit de 
instanŃa de fond fiind de natură a compensa prejudiciul moral cauzat reclamantului prin 
DispoziŃia şefului I.P.J. Iaşi nr. 1902 din 15.12.2006” şi că „raŃionamentul instanŃei de fond, 
referitor la plata cheltuielilor de judecată, a fost corect, raportat la capetele de cerere admise”. 

Împotriva deciziei pronunŃate de Curtea de Apel Iaşi, la data de 27 septembrie 2010, 
au introdus contestaŃie în anulare pârâŃii-recurenŃi Inspectoratul General al PoliŃiei Române şi 
inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Ia şi, cereri întemeiate pe dispoziŃiile art. 318 Cod 
procedură civilă, prin care se invocă faptul că „instanŃa de recurs, respingând recursul, a omis 
din greşeală să cerceteze unul din motivele de casare” şi anume acela referitor la „competenŃa 
instanŃei de contencios administrativ de a soluŃiona cauza”, pus în discuŃie de instanŃă, la 
termenul din 27.09.2010, invocându-se totodată faptul că nu numai că instanŃa nu s-a 
pronunŃat cu privire la această excepŃie şi nu a unit excepŃia cu fondul, dar a trecut la 
examinarea cererilor de recurs mai înainte de a se primi concluziile părŃilor asupra acestor 
cereri, privându-le astfel de dreptul de a-şi susŃine cauza şi de dreptul la un proces echitabil; 
considerente pentru care se solicită reformarea în tot a deciziei atacate şi în fond respingerea 
acŃiunii reclamantului ca prescrisă. 

Raportat la această situaŃie de fapt şi la temeiul de drept al contestaŃiilor în anulare de 
faŃă, Curtea a reŃinut că, în principiu, deciziile pronunŃate în recurs pot fi reformate, pe cale 
extraordinară de atac reglementată de art. 318 Cod procedură civilă, doar dacă hotărârea este 
rezultatul unei greşeli materiale, sau dacă, respingând recursul, s-a omis din greşeală 
cercetarea vreunuia din motivele de modificare sau de casare. 

Curtea a constatat însă că nici unul din motivele care deschid calea contestaŃiei în 
anulare, prevăzute de art. 318 Cod procedură civilă, nu se regăseşte în cauza de faŃă, pentru 
simplul motiv că nici una din contestatoare nu a invocat, direct sau indirect, ca motiv de 
recurs, pretinsa necompetenŃă materială a Tribunalului, ca primă instanŃă în materia 
contenciosului administrativ, de a soluŃiona cererea de repararea prejudiciului pretins suferit 
de reclamant, în urma măsurii destituirii sale din poliŃie, acŃiune formulată în mod separat de 
cererea de anulare a actului administrativ emis în regim de putere publică. 

Împrejurarea că instanŃa de control judiciar a pus în discuŃia părŃilor chestiunea 
competenŃei Tribunalului, ca primă instanŃă în materia contenciosului administrativ, de a 
soluŃiona cererea separată de despăgubire, că a primit concluzii doar pe această chestiune, şi 
că a omis a se pronunŃa asupra ei, trecând direct la cercetarea motivelor de recurs, în faza 
deliberării, nu are semnificaŃia, din perspectiva art. 318 Cod procedură civilă, a unei 
completări a motivelor de recurs, formulate de părŃile aflate în proces, şi nici sensul unei 
aderări a părŃilor la chestiunea pusă în discuŃia lor de către Curte; cazul „omisiunii cercetării 
vreunuia dintre motivele de modificare sau de casare” neputându-se examina decât în legătură 
strictă cu cererea părŃii care a exercitat calea extraordinară de atac a recursului şi cu motivele 
ridicate de părŃi, neputându-se accepta o confuziune între cererile părŃilor şi dreptul instanŃei 
de control judiciar de a examina cauza sub toate aspectele, drept consacrat de art. 304 ind. 1 
Cod procedură civilă. 

Întrucât nu au ridicat, prin cererile de recurs, ca motiv de sine stătător, chestiunea 
competenŃei instanŃei de contencios administrativ de a soluŃiona acŃiunea în daune, promovată 
de reclamant, contestatoarele nu pot invoca, în beneficiul lor, nici faptul că instanŃa de control 



judiciar a pus în discuŃie această chestiune şi nici faptul că ea a omis să se mai pronunŃe 
asupra ei, trecând la cercetarea motivelor de recurs fără a le mai permite să îşi susŃină cererile, 
întrucât o atare situaŃie, chiar dacă aduce atingere dreptului la apărare şi dreptului la un proces 
echitabil, nu poate fi remediată pe calea contestaŃiei în anulare specială, reglementată de art. 
318 Cod procedură civilă. 

De altfel, chiar dacă s-ar depăşi acest obstacol de ordin procedural şi s-ar anula 
hotărârea atacata, în rejudecare Curtea ar fi limitată în cercetarea şi acŃiunea sa doar la 
motivul de recurs pretins omis a fi examinat, respectiv la problema dacă Tribunalul Iaşi, ca 
primă instanŃă de contencios administrativ, era sau nu competent să soluŃioneze acŃiunea în 
pretenŃii promovată de reclamantul A.F.; nefiindu-i permis a mai intra în cercetarea motivelor 
de recurs asupra cărora Curtea de Apel Iaşi s-a pronunŃat în mod explicit, prin decizia nr. 
492/CA/2010, întrucât acest fapt ar echivala cu consacrarea căii de atac a recursului la recurs, 
instituŃie de drept procesual ce nu îşi află suport şi recunoaştere în nici o normă legală în 
vigoare, nici în doctrină şi nici în practica judiciară. 

Or, atâta timp cât acŃiunea în anulare a actului de destituire din poliŃie a fost 
soluŃionată, cu deplină competenŃă, de instanŃa de contencios administrativ, nu exista nici un 
temei legal, raportat şi la dispoziŃiile art. l9 din Legea nr. 554/2004, pentru a se aprecia că 
acŃiunea în despăgubire, întemeiata pe faptul anulării actelor administrative contestate, 
exercitată separat, nu ar mai fi fost de competenŃa instanŃei de contencios administrativ, ci a 
instanŃei de drept comun, cu plenitudine de competenŃă în această materie, în speŃă a 
judecătoriei; singura situaŃie în care. s-ar fi putut da eficienŃă contestaŃiilor în anulare de faŃă. 

Pe cale de consecinŃă, constatând că nu sunt întrunite condiŃiile limitativ prevăzute de 
art. 318 Cod procedură civilă, că problema competenŃei materiale a instanŃei de contencios 
administrativ a fost eronat pusă în discuŃia părŃilor, ea neavând nici o finalitate previzibilă şi 
reală în plan procedural, şi că omisiunea de a se pronunŃa asupra acestei chestiuni, ridicată din 
oficiu. de către instanŃa de control judiciar, şi de a se cere concluziile părŃilor pe fond, nu 
poate conduce la reformarea deciziei atacate, în lipsa unui cadru procedural care să permită 
controlul hotărârilor trecute în puterea lucrului judecat şi reluarea judecăŃii recursului, cu 
privire la motivele de recurs ce au făcut deja obiectul cercetării instanŃei de control judiciar, 
neputându-se recunoaşte părŃilor dreptul la exercitarea unui recurs la recurs, Curtea a respins 
contestaŃiile în anulare de faŃă, ca neîntemeiate. 

5. Legea nr. 544/2004. Refuz de soluŃionare a unei cereri. Repararea 
prejudiciului moral. CondiŃiile şi limitele în care pot fi acordate despăgubiri 
pecuniare pentru prejudiciul moral 

În cazurile minore, simpla constatare a violării drepturilor recunoscute 
cetăŃeanului de către o autoritate administrativă sau o instituŃie publică, 
constituie, în sine, o recompensă suficientă şi echitabilă, întrucât respectiva 
„constatare” are caracter reparatoriu, fiind în sine o satisfacŃie suficientă 
pentru prejudiciul moral încercat de cel ce se consideră vătămat în 
drepturile sale. 

Decizia nr. 252/C.A. din 17 martie 2011  

Prin sentinŃa nr.9l6/CA/ din 29 octombrie 2010, Tribunalul Iaşi a admis, în parte, 
acŃiunea formulată de reclamantul C.C., în contradictoriu cu pârâtul Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Iaşi, obligând pârâtul la eliberarea, către reclamant, a copiilor de pe înscrisurile 
solicitate prin cererea din 13 mai 20l0, aflate în dosarul nr. 4670/P/2008 al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Iaşi, respingând, ca neîntemeiat, capătul de cerere vizând obligarea 
pârâtului la plata de daune morale. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut ca reclamantul a chemat în 
judecată pe pârât, solicitând instanŃei ca, prin hotărârea ce se va pronunŃa, acesta sa fie obligat 
sa îi elibereze copii de pe documentele din dosarul nr.4670/P/2008 al acestei instituŃii, 
solicitate prin cererea datată 13 mai 2010, precum şi obligarea pârâtului la plata de daune 



morale, în suma de 10.000 lei, invocând faptul că refuzul pârâtului îi vatămă dreptul la 
liberul-acces la justiŃie, interesul legitim de a-şi pregăti apărarea şi exercita, în condiŃii 
optime, căile de atac şi apărările, în legătura cu dosarul penal menŃionat, cerere întemeiata pe 
dispoziŃiile Legii nr.544/2001, Legii nr.554/2004, ConstituŃiei României şi ConvenŃiei pentru 
apărarea Drepturilor omului şi LibertăŃilor Fundamentale. 

Raportându-se la excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii, invocată de pârât, prima instanŃă a 
procedat la calificarea în drept a obiectului acŃiunii, apreciind că atâta timp cât plângerea a 
fost formulată de către reclamant nu ca un simplu cetăŃean, interesat să afle anumite informaŃii 
de interes public, ci ca persoană ce a formulat plângerea penală ce a stat la baza formarii 
dosarului nr. 4670/P/2008 al Parchetului de pe lingă Judecătoria Iaşi, el avea, prin prisma 
dispoziŃiilor art2 lit. i) din Legea nr.554/2004, deschisă calea acŃiunii în contencios 
administrativ, împotriva refuzului autorităŃii publice, apreciat ca fiind nejustificat. 

Constatând că pârâtul a făcut cunoscut petentului, la data de 20 mai 2010, faptul că nu 
îi pot fi eliberate copii de pe documentele solicitate de acesta, prin cererea din data de 13 mai 
2010, în raport de dispoziŃiile Legii nr.544/2001, prima instanŃă a apreciat că este chemată să 
stabilească dacă acest refuz manifest al pârâtului de a elibera copii de pe actele solicitate, nu a 
fost justificat, fiind comis prin exces de putere, de către pârât, în sensul dat acestui termen de 
art.2 lit. n) din Legea nr .554/2004. 

Din această perspectivă, prima instanŃa a apreciat adresa pârâtului din 20 mai 2010 ca 
fiind una nemotivată în mod concret şi că referirea generica la dispoziŃiile Legii nr.544/2001 
nu sunt suficiente pentru a o echivala cu o motivare a refuzului. 

Pe de altă parte, prima instanŃă a considerat că, din moment ce dosarul penal 
nr.4670/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi fusese finalizat anterior datei 13 
mai 2010(data la care reclamantul a depus cererea de eliberare de copii xerox), prin rezoluŃia 
din 29 martie 2010, în sensul neînceperii urmăririi penale, cererea reclamantului C.C. - 
persoană care a formulat plângerea penală - nu putea fi rezolvată în sens negativ, din moment 
ce copiile de înscrisurile cerute îi erau necesare în vederea motivării plângerii formulată 
împotriva respectivei rezoluŃii, prin prisma prevederilor art.146 alin. l din Regulamentu1 de 
ordine interioară al Ministerului Public, considerente pentru care cererea a fost admisă, 
dispunându-se obligarea pârâtului la eliberarea către reclamant a înscrisurilor aflate în dosarul 
nr.4670/P/2OO8. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere vizând obligarea pârâtului la plata de daune 
morale, pentru repararea prejudiciului pretins suferit de reclamant, prin refuzul nejustificat al 
pârâtului de a-i soluŃiona cererea, prima instanŃa a apreciat că pronunŃarea hotărârii dec 
admitere în parte a acŃiunii, prin constatarea refuzului nejustificat al pârâtului de a-i rezolva 
cererea reprezintă în sine o suficientă reparaŃie, de natura sa compenseze prejudiciul moral 
suferit de reclamant, considerente pentru care, în temeiul art. 18 alin.3 din Legea nr.554/2004, 
acest capăt de cerere a fost respins. 

Împotriva acestei sentinŃe a introdus recurs reclamantul C.C., care consideră că simpla 
recunoaştere a încălcării dreptului nu poate compensa prejudiciul moral ce i s-a adus, că prin 
nefurnizarea copiilor solicitate a fost obligat să facă plângeri repetata împotriva rezoluŃiei 
procurorului, în faŃa procurorului, că abia la Judecătoria Ia şi a putut intra în posesia copiilor 
solicitate, în condiŃiile în care, dacă ar fi fost în posesia acelor înscrisuri, ar fi putut aduce 
probe suplimentare în sprijinul susŃinerii poziŃie sale, că în acest fel se lungeşte în mod inutil 
şi abuziv soluŃionarea acestui dosar, privîndu-1 de dreptul la un proces echitabil, sub aspectul 
soluŃionării pricinii într-un timp rezonabil, prelungindu-se astfel starea de tensiune la care este 
supus, şi că formularea de plângeri împotriva actelor procurorului, la diferite nivele, fără a 
dispune de toate mijloacele de apărare, inclusiv copii de pe înscrisurile aflate la dosar, este nu 
doar contraproductivă, dar poate atrage şi sancŃiuni din partea instanŃei sau cereri de 
despăgubire din partea părŃilor adverse, motive pentru care se solicita admiterea recursului şi 
acordarea de daune morale, cu atât mai mult cu cât instanŃa de fond a recunoscut existenŃa 
prejudiciului moral. 

Intimatul, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului, considerând că prin 
refuzul de eliberare de copii de pe înscrisurile aflate în dosarul penal nu a fost vătămat dreptul 



reclamantului de a-şi face apărări, că nu s-a creat o stare de tensiune, şi nici vreun prejudiciu. 
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea a constatat ca fiind necontestat faptul că reclamantul-
recurent este parte într-un dosar penal, având calitatea de parte vătămată, că, în considerarea 
acestei calitativei a solicitat pârâtului - intimat să-i comunice copii după unele înscrisuri aflate 
la dosar, drept recunoscut de Regulamentul de ordine interioară al Ministerului Public, că 
acest drept i-a fost refuzat, fără nici o justificare, că acest refuz nu 1-a împiedicat însă pe cel 
în cauză să-şi exercite dreptul de a formula plângere, în condiŃiile prevăzute de Codul de 
procedură penală, şi că Tribunalul, ca primă instanŃă în materia contenciosului administra tiv, 
a dat în mod justificat eficienŃă dreptului recunoscut celui în cauză de art. l din Legea 
nr.554/2004, obligând pârâtul să comunice actele solicitate, şi că cererea de acordare de daune 
morale a fost respinsă, apreciindu-se că, prin constatarea refuzului nejustificat al pârâtului de 
a rezolva cererea ce i-a fost adresată, prejudiciul moral suferit de reclamant se consideră 
reparat. 

Este de asemenea necontestat faptul ca dispoziŃiile art.18 alin, 3 din Legea 
nr.554/2004 permit instanŃelor de contencios administrativ ca, în cazul soluŃionării cererii, sa 
hotărască şi asupra daunelor morale, solicitate prin cererea de chemare în judecată de către 
reclamant. 

Dreptul de a obŃine daune morale nu este însă unul absolut, iar acestea nu se acordă de 
drept, prin simplul fapt al admiterii acŃiunii, judecătorul pricinii fiind îndreptăŃit ca, în raport 
de obiectul cererii şi de împrejurările legate de starea de fapt şi de drept reŃinută, să 
stabilească dacă cel ce se consideră vătămat prin refuzul nejustificat de soluŃionare a unei 
cereri^a suferit, în termeni reali, un prejudiciu moral şi mai ales dacă acesta trebuie reparat 
prin obligarea autorităŃii publice în culpă la plata de despăgubiri şi în ce limita. 

Chiar dacă judecătorul fondului nu şi-a motivat, în mod exhaustiv, soluŃia de 
respingere a cererii reclamantului de obligare a pârâtului la plata de daune morale, în cuantum 
de 10.000 lei, Curtea, raportându-se la recomandările Consiliului Europei, în etapa de revenire 
la practica reparării daunelor morale, precum şi la jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor 
Omului, a reŃinut ca, deşi dauna morala consta într-un prejudiciu care nu se pretează - stricto 
sensu - unei evaluări pecuniare, totuşi se impune recunoaşterea principiului reparării daunelor 
morale, cu deosebire în cazul leziunilor corporale, al unor atingeri grave aduse altor drepturi 
ale persoanelor, cum ar fi defăimarea, amestecul în viaŃa privată, sechestrarea ilegala a 
persoanei, sau atingerilor aduse raporturilor de familie. 

Din această perspectivă, Curtea a constatat că deşi despăgubirile au ca scop de a da o 
compensare sau o satisfacŃie victimei, măsura şi modalitatea în care se va asigura această 
compensare nu se pot determina decât în raport de gravitatea faptei autorităŃii publice care a 
cauzat dauna, repararea prejudiciului putându-se rezuma şi la adoptarea unor masuri care să 
împiedice continuarea faptelor dăunătoare. 

În sprijinul acestei concluzii vin prevederile art.5 pct.5 şi ale art.41 din ConvenŃie, 
care impun, ca regulă, că doar în cazul în cazul în care a avut loc o violare a ConvenŃiei sau a 
protocoalelor sale, iar dreptul intern nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinŃelor 
acestei violări, părŃii lezate i se poate da o satisfacŃie echitabilă, dacă este cazul. 

Ori, atâta timp cât prima instanŃă a procedat la înlăturarea totală a refuzului pârâtului 
de a comunica înscrisurile aflate în dosarul în care petentul-reclamant a figurat ca parte, iar 
recurentul şi-a putut valorifica nestingherit dreptul de a exercita calea de atac prevăzută de 
lege împotriva rezoluŃiei procurorului, în mod justificat s-a reŃinut că simplul fapt al refuzului 
pârâtului de a rezolva cererea de eliberare de înscrisuri, formulată de reclamant, nu a cauzat, 
în mod real, un prejudiciu major, cu urmări cuantificabile şi verificabile. 

Cum repararea prejudiciului de natură morală se subordonează principiului "restitutio 
în integrum", în mod justificat prima instanŃă a apreciat că aplicarea acestui principiu depinde 
în mod hotărâtor de particularităŃile cazului dedus judecăŃii. 

Pe cale de consecinŃă, într-un caz relativ minor, precum este cel născut din refuzul 
nejustificat de a se da curs cererii de eliberare a copiilor unor înscrisuri, formulată de o 
persoană care figura ca parte în cauza penală, nu putea primi o soluŃie de recunoaştere a 



dreptului la despăgubiri pecuniare, fiind suficientă constatarea refuzului nejustificat şi 
obligarea pârâtului de a se conforma obligaŃiilor ce-i reveneau prin chiar norma ce 
reglementează organizarea şi funcŃionarea sa. 

Că aceasta era soluŃia echitabilă în cauza de faŃă, o confirmă şi jurisprudenŃa CurŃii 
Europene a Drepturilor Omului, care, spre exemplu, în Hotărârea din 10 septembrie 1992, 
pronunŃata în cauza Niemietz contra Germaniei, a stabilit că şi constatarea violării 
prevederilor ConvenŃiei constituie, în sine, o recompensa suficienta şi echitabilă, 
considerându-se că respectiva "constatare" are caracter reparatoriu, fiind, în sine, o satisfacŃie 
suficienta pentru prejudiciul moral încercat de cel vătămat 

Pe cale de consecinŃă, constatând că hotărârea primei instanŃe este temeinică şi legală, 
Curtea, în temeiul art.312 Cod procedură civilă, a respins recursul introdus de reclamant, ca 
fiind nefondat. 

6. Legea nr. 350/2001. DocumentaŃii de urbanism. Ierarhia acestora şi 
caracterul lor opozabil în justiŃie 

Planul urbanistic de detaliu, ca parte a documentaŃiilor de urbanism, are doar 
caracter de reglementare specifică pentru o anumită parcelă în raport cu 
parcelele învecinate, prin aceasta neputându-se modifica planurile de nivel 
superior, ci doar detalia modul specific de construire. Recunoaşterea 
legalităŃii planurilor de nivel superior se răsfrânge şi asupra planurilor 
urbanistice de detaliu, chiar dacă o persoană nu a fost parte în cauza prin 
care s-a solicitat anularea Planului urbanistic zonal. Este inadmisibil 
controlul de legalitate pe cale incidentă, a unor acte administrative ce au 
premers momentului adoptării planurilor urbanistice de detaliu, cu a căror 
verificare instanŃa nu a fost învestită, în condiŃiile în care autorităŃile 
publice care le-au emis nu sunt părŃi în proces şi nici nu li s-a cerut să dea 
explicaŃii în legătură cu conduita adoptată. 

Decizia nr. 244/C.A. din 14 martie 2011 

Prin sentinŃa nr. 849/CA din 13 octombrie 2010, Tribunalul Iaşi a admis acŃiunea 
formulată de reclamantul S.Z., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului 
Iaşi, dispunând anularea Hotărârilor nr. 104/19.03.2007, nr. 105/19.03.2007 şi nr. 106/19.03. 
2007, adoptate de pârât; şi respingând, ca neîntemeiată, cererea de intervenŃie în interes 
propriu şi alăturat pârâtului, formulată de intervenienta SC „I.G.” S.R.L.. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamantul a solicitat, în 
contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi, anularea hotărârilor de aprobare 
a planurilor urbanistice de detaliu (PUD), emise în vederea reabilitării părŃilor sudică, estică şi 
vestică a zonei centrale sud a Municipiului Iaşi, invocându-se faptul că elaborarea şi 
aprobarea acestora s-a realizat cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 5/2000 şi Legii nr. 
422/2001, precum şi a zonei de protecŃie impusă de legiuitor, operantă în lipsa altor 
reglementari speciale prin PUZCP. 

S-a mai reŃinut că pârâtul s-a asociat cu intervenienta, că, în baza contractului încheiat, 
pârâtul a adus ca aport terenul construit şi neconstruit în suprafaŃă de 120.000 mp şi 
construcŃiile existente, iar intervenienta s-a obligat să aducă ca aport lucrări de investiŃii. Pe 
baza acestei asocieri în participaŃiune intervenienta a dezvoltat un proiect imobiliar denumit 
"proiectul „P.”", într-o zonă în care se află trei monumente istorice de interes naŃional, incluse 
în lista întocmită de Ministerul Culturii - Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice, 
respectiv: Ansamblul Palatului Culturii, Palatul Culturii şi Ruinele CurŃii Domneşti; şi că, 
pentru realizarea lucrărilor de construcŃie, era necesar întocmirea unui plan urbanistic zonal, a 
unor planuri urbanistice de detaliu şi autorizaŃii de construcŃie. 

ReŃinând că a fost investită cu "analizarea legalităŃii hotărârilor prin care autoritatea 
publică pârâtă a adoptat PUD-urile, ce vizează zona în care se desfăşoară lucrările de 
construire a proiectului imobiliar ”„P.””, şi raportându-se la "aspectele de nelegalitate" 



invocate de reclamant în susŃinerea acŃiunii, prima instanŃă a constatat că, din prevederile 
inserate la art. l alin. 2 şi art. 5 din Legea nr. 5/2000 şi la art. 8 şi 9 din Legea nr. 422/2001, 
rezultă că autorităŃii publice pârâte îi revenea obligaŃia legală de stabilire în concret a zonei 
construite protejate pentru toate cele trei monumente istorice menŃionate, obligaŃia de a 
întocmi un plan urbanistic zonal, în care să includă şi zona construită protejată, precum şi 
obligaŃia de stabilire a modalităŃilor concrete de protecŃie şi de punere în valoare a 
monumentelor istorice, inclusiv sub forma stabilirii unui regim restrictiv de construire. 

Apreciind că autoritatea pârâtă nu a respectat nici una din obligaŃiile amintite, prima 
instanŃă a concluzionat că acest fapt este de natură să atragă nulitatea celor trei hotărâri, 
întrucât normele încălcate aveau un caracter imperativ, găsind întemeiat motivul de 
nelegalitate invocat de reclamant. 

În ceea ce priveşte cel de al doilea motiv de nelegalitate, prima instanŃă, raportându-se 
la raportul de expertiză tehnică întocmit de expertul Mangalagiu Ioan, a apreciat că şi acesta 
este întemeiat, întrucât nu a fost respectată zona de protecŃie a monumentelor istorice, în 
limita a 100 m în municipii, stabilită de art. 10 din Legea nr. 5/2000, considerând că acest fapt 
atrage "nelegalitatea celor trei hotărâri contestate, ca urmare a încălcării unei norme 
imperative, ce instituie o obligaŃie legală de ordine publică”. 

Referindu-se, în continuare, la certificatul de urbanism, emis de Primarul Municipiului 
Iaşi, sub nr. 2422/14.06.2006, judecătorul fondului a apreciat că acesta "trădează lipsă de 
interes a autorităŃilor locale faŃă de existenŃa unei zone construite protejate, precum şi 
necesitatea conservării şi punerii în valoare a monumentelor istorice", întrucât nu face nici o 
referire la existenŃa unei zone construite protejate şi nici nu impune intervenientei să 
stabilească în concret, cu ocazia întocmirii documentaŃiei necesare elaborării P.U.D., măsurile 
de protejare a monumentelor istorice şi de punere în valoare a acestora. 

S-a apreciat, de asemenea, că documentaŃiile P.U.D. - adoptate prin cele trei hotărâri 
contestate - nu conŃin reglementări referitoare la protejarea monumentelor istorice şi la 
punerea lor în valoare, situaŃie de fapt din care s-a tras concluzia că monumentele în cauză, în 
special ansamblul "Palatul Culturii", sunt menite a spori valoarea proiectului imobiliar, 
contrar voinŃei legiuitorului, exprimată prin Legea nr. 5/2000 şi Legea nr. 422/2001, care 
stabilesc ca priorităŃi punerea în valoare a monumentului istoric în raport cu celelalte 
construcŃii ce se edifică în zonă. 

În ceea ce priveşte avizele unice emise de Consiliul JudeŃean Iaşi prima instanŃă a 
apreciat că acestea "trădează aceeaşi lipsă de interes în protejarea monumentelor istorice, 
avizarea făcându-se fără referire la cele două acte normative incidente cauzei". 

Constatând că singura referire la necesitatea protejării şi punerii în valoare a celor trei 
monumente istorice şi a prevederii unor condiŃii care trebuie incluse în documentaŃia de 
urbanism se regăseşte în adresa nr. 762/05.09.2006, emisă de DirecŃia pentru Cultură şi 
Patrimoniu Cultural NaŃional Iaşi, prima instanŃă a considerat că autoritatea pârâtă nu a făcut 
dovada că, la data adoptării planurilor de urbanism de detaliu, a verificat respectarea 
cerinŃelor impuse şi nici că, cu ocazia întocmirii acelor planuri, au fost avute în vedere şi 
solicitările DirecŃiei pentru Cultură Iaşi, apreciind că "avizarea ulterioară nefiind suficientă în 
a reliefa respectarea cerinŃelor impuse", considerente pentru care s-a decis anularea actelor 
administrative contestate, ca unele ce au fost adoptate cu încălcarea obligaŃiilor legale. 

Cât priveşte cererea de intervenŃie în interes propriu, prima instanŃă, constatând că 
aceasta nu vizează nici un drept propriu al intervenientei, care să poată fi opus reclamantului 
şi pârâtului, a apreciat că ea nu poate constitui o veritabilă cerere de chemare în judecată, 
drept pentru care respins-o. 

Totodată, prima instanŃă a înlăturat şi apărările pârâtului, considerând că litigiul în 
care s-a soluŃionat cererea de anulare a H.C.L nr. 455/2005 a vizat alte părŃi, fapt pentru care 
acea hotărâre produce efecte doar în ceea ce priveşte părŃile implicate în proces, că actele 
contestate sunt acte administrative "independente din punct de vedere juridic" faŃă de H.C.L. 
nr. 455/2005, că ele pot face obiectul analizei instanŃei atât sub aspectul procedurii de 
adoptare, cât şi sub aspectul elementelor ce le cuprind, şi că existenŃa avizelor la care s-a făcut 
trimitere "nu poate fi reŃinută ca dovadă supremă a legalităŃii documentaŃiei PUD", "oscilaŃia 



M.C.C. prin direcŃiile sale relevând că la momentul emiterii lor nu au fost elaborate şi 
analizate măsurile necesare pentru protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice", 

Împotriva acestei sentinŃe au introdus recurs pârâtul Consiliul Local al Municipiului 
Iaşi şi intervenienta S.C. „I.G.” S.R.L. 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi critică hotărârea primei instanŃe pe motiv că s-a 
ignorat faptul că, prin adaptarea P.U.Z. pentru zona respectivă protejată, nu mai era în vigoare 
reglementarea provizorie din art. 10 al Legii nr. 5/2000 şi art. 59 din Legea nr. 422/21)01, ci 
reglementările urbanistice specificate prin planul de urbanism zonal că toate criticile ce făceau 
referire la P.U.Z. nu puteau face obiectul verificării instanŃei, că planurile urbanistice de 
detaliu nu încălcau cu nimic dispoziŃiile legale care au ca scop protecŃia monumentelor 
istorice, că nu avea importanŃă denumirea planului urbanistic zonal, atâta timp cât s-a solicitat 
şi s-a obŃinut avizul Ministerului Culturii, că prin hotărâri judecătoreşti irevocabile s-a 
recunoscut legalitatea PUZ elaborat, din punctul de vedere al protecŃiei monumentelor istorice 
din zonă, că acest PUZ a fost reactualizat în anul 2009, adoptându-se în acest sens hotărârea 
nr. 375 din 01.09.2009, obŃinându-se un nou aviz al Ministerului Culturii, şi că s-a procedat la 
o modificare a proiectului iniŃial, tocmai pentru a ce asigura protejarea vestigiilor descoperite, 
urmând ca una din construcŃiile ce se va realiza să aibă destinaŃia de muzeu. 

Intervenienta SC „I.G.” SRL Iaşi, prin cererea de recurs ce a formulat, critica 
hotărârea primei instanŃe pe motiv că s-a ignorat împrejurarea că P.U.Z. a fost întocmit şi 
aprobat de autoritatea locală, că acesta include şi stabileşte zona construită protejată şi 
cuprinde toate reglementările specifice zonelor de protecŃie ale monumentelor istorice, că 
toate planşele - ce fac parte integrantă din actele administrative contestate - au relevat  zonele 
de protecŃie a monumentelor istorice, că H.C.L. nr. 455/2005, în ansamblul său, a făcut 
obiectul controlului judecătoresc, ocazie cu care s-a confirmat deplina legalitate a PUZ 
adoptat de Consiliul Local al Municipiului Iaşi, că planurile urbanistice de detaliu nu sunt 
decât acte subsecvente ale hotărârii menŃionate, că ele au produs efecte, proiectul fiind în 
stadiu de finalizare, că prin aprobarea PUZCP, prin Hotărârea nr. 375 din 01,09.2009, a fost 
complinit şi aspectul formal reŃinut în considerentele hotărârii atacate şi că expertiza întocmită 
în cauza confirmă că toate lucrările edificate în perimetrul de protecŃie al monumentelor 
istorice (100 metri) au fost construite cu aprobarea Ministerului Culturii, materializată în 
avizul 206/U/2005. 

Intimatul-reclamant S.Z., prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursurilor, 
apreciind că, prin anularea de către Curtea de Apel Oradea, prin decizia nr. 976/2010, a 
H.C.L. Iaşi nr. 576 din 28.12.2004, de aprobare a trecerii suprafeŃei de 120.000 mp din 
patrimoniul public în cel privat al Municipiului Iaşi, precum şi a H.C.L. nr. 3 şi nr.4 din 
17.0l.2005, de aprobare a contractului de asociere în participaŃiune între SC „I.G.” SRL şi 
Municipiul Iaşi, "actele administrative care au stat la baza procedurii de autorizare a ridicării 
construcŃiilor au fost anulate", că urmare anularii "nu mai subzistă interesul recurenŃilor în 
promovarea şi exercitarea căii de atac", că legalitatea Planului Urbanistic Zonal, constatată 
printr-o hotărâre judecătorească, nu este de natură a valida legalitatea planurilor urbanistice de 
detaliu, că nu se poate asimila P.U.Z. cu planul urbanistic zonal pentru construcŃii protejate, şi 
că actul adoptat în anul 2009 nu face altceva decât să confirme faptul că, în anul 2005, nu a 
fost adoptat un plan zonal pentru construcŃii protejate, avizele emise de Ministerul Culturii 
fiind o condiŃie de legalitate a actului administrativ şi nu o confirmare a legalităŃii acestuia. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea a reŃinut că, în Monitorul Oficial al României nr. 43 din 
01.03.2005, a fost publicat anunŃul privind organizarea unui concurs naŃional cu tema "SoluŃii 
urbanistice pentru reabilitarea Zonei de Sud a Centrului Istoric al Oraşului Iaşi" şi că, urmare 
derulării acestei proceduri, prin Hotărârea nr. 4 din 17 ianuarie 2o05, Consiliul Local al 
Municipiului Iaşi a aprobat contractul de asociere între Consiliul Local Iaşi şi SC „I.G.” SRL, 
având ca obiect edificarea "Ansamblului MADISON", după ce anterior, prin H.C.L. nr. 576 
din 28 decembrie 2004, aceeaşi autoritate publică aprobase asocierea celor două persoane 
juridice. 

S-a mai constatat că atât actul administrativ de aprobare a asocierii cât şi cel de 



aprobare a contractului de asociere, ce a fost înregistrat sub nr. 8329/03.02.2007, au făcut 
obiectul unor acŃiuni în anulare; prin decizia nr. 976/2010-R din 18 noiembrie 2010, 
pronunŃată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. 3293/35/CA/2006-R, admiŃându-se , în 
parte, acŃiunile formulate de reclamantele SC „A.” SA şi SC „T.M.” SA, în contradictoriu cu 
pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi, în sensul anularii HCL nr. 576/28.12.2004, HCL 
nr. 3/17.0l.2005 şi HCL nr. 4/ 17.01.2005, emise de pârât. 

În ceea ce priveşte acŃiunile promovate de J.C., S.Z., SC „I.G.” SRL, SC „T.M.” SA şi 
SC „A.” SA Iaşi, având ca obiect constatarea nulităŃii absolute a contractului de asociere în 
participaŃiune nr. 8329/03.02.2005, acestea au fost respinse, ca urmare a admiterii excepŃiilor 
lipsei calităŃii procesuale active şi a lipsei de interes a reclamanŃilor, hotărârile pronunŃate de 
Tribunalul Iaşi, rămânând irevocabile prin deciziile nr. 3511 din 25 noiembrie 2008, nr. 1263 
din 21 martie 2007 şi nr. 3227 din 18 octombrie 2007 ale Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

La data de 5 decembrie 2005, prin Hotărârea nr. 455, Consiliul Local Iaşi a aprobat 
Planul urbanistic Zonal - Reabilitare Zona Centrală Iaşi, pentru o suprafaŃa de teren de 
164.469 mp, la art. 2 făcându-se precizarea că "Prezenta documentaŃie reprezintă regulament 
de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea autorizaŃiilor de construire". 

Pe baza acestui plan, Primarul Municipiului Iaşi a eliberat, la cererea SC „I.G.” SRL, 
certificatul de urbanism nr. 2422 din 14 iunie 2006, act în cuprinsul căruia s-a precizat că 
beneficiarul va întocmi o documentaŃie de urbanism (PUD)) pentru fiecare zonă de interes în 
parte, respectându-se Ghidul aprobat prin Ordinul MLPAT 37/2000, şi că, după elaborare ele 
vor fi supuse spre aprobare în Consiliul Local. 

Hotărârea prin care Consiliul Local Iaşi a aprobat P.U.Z. a fost atacată în contencios 
administrativ, de către SC „I.G.” SRL, acŃiunea fiind respinsă de către Tribunalul Suceava, 
prin sentinŃa nr. 298 din 29 ianuarie 2007, ce a fost menŃinută prin decizia nr. 903 din 14 iunie 
2007, pronunŃată de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. 234/86/2006. 

După obŃinerea Avizului unic nr. 116, nr. 117 şi nr. 118 din 21 noiembrie 2006, emise 
de Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului JudeŃean 
laşi, şi a avizului nr. 206/U/2005 din 19 octombrie 2005, emis de Ministerul Culturii şi 
Cultelor, SC „I.G.” SRL a solicitat avizarea şi ulterior aprobarea planurilor urbanistice de 
detaliu, pentru reabilitarea zonei sudică, estică şi vestică a zonei centrale sud a Municipiului 
Iaşi, cereri în urma cărora au fost adoptate Hotărârile nr. 104, nr. 105 şi nr. 106 din 19 martie 
2007, acte administrative ce fac obiectul acŃiunii în anulare de faŃă. 

În cursul soluŃionării litigiului, Consiliul Local al Municipiului Iaşi, prin Hotărârea nr. 
375 din 1 septembrie 2009, a aprobat modificarea, prin reactualizare, a Planului Urbanistic 
Zonal Iaşi, bd. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin, str. Sf. Lazăr, întocmit în vederea 
construirii unui imobil cu parcare subterană, spaŃii comerciale şi spaŃii rezidenŃiale, după ce, 
anterior, Ministerul Culturii şi Cultelor a emis, la data de 18 martie 2009, Avizul nr. 
45/U/2009, prin care se aviza favorabil "actualizarea zonei de protecŃie a Palatului Culturii", 
"cu condiŃia asigurării prealabile a cercetărilor arheologice de specialitate", făcându-se 
menŃiunea expresă că "Zona de protecŃie a ansamblului Palatului Culturii se actualizează prin 
delimitarea pe bd. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin şi Sf. Lazăr". 

În raport de aceasta situaŃie de fapt, Curtea a constatat că obiectul controlului de 
legalitate se rezumă, în prezenta cauză, la planurile urbanistice de detaliu, întocmite la cererea 
investitorului SC „I.G.” SRL, persoană ce figurează ca parte în contractul de asociere nr. 
8329/03.02.2007, planuri care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi, prin 
hotărârile contestate de către reclamantul-intimat S.Z., şi că singura autoritate administrativă 
pe care reclamantul a înŃeles să o cheme în judecată a fost emitentul celor trei hotărâri, ce fac 
obiectul acŃiunii în anulare de faŃă. 

Prin prisma obiectului acŃiunii şi al temeiurilor de drept invocate în susŃinerea ei, 
Curtea constata ca executarea lucrărilor de construcŃii este permisă numai în condiŃiile 
stabilite prin Legea nr. 50/1991 care se completează cu Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, şi că, în cauză, sunt incidente şi dispoziŃiile Legii nr. 
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional şi respectiv ale Legii 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 



S-a mai constatat că, prin art. 48 din Legea nr. 350/2001, se stabileşte că "Planul 
urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaŃie 
cu parcelele învecinate" şi că el "nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar 
detalia modul specific de construire în raport cu funcŃionarea zonei şi cu identitatea 
arhitecturala a acesteia, în baza unui studiu de specialitate", la alin. 3 al articolului menŃionat 
prevăzându-se în mod explicit că "Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru 
reglementarea, amănunŃită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general şi Planul 
urbanistic zonal". 

Ca atare, chiar dacă planurile urbanistice de detaliu, contestate prin prezenta acŃiune, 
ar fi "acte administrative independente din punct de vedere juridic faŃă de Hotărârea nr. 
455/2005", astfel cum a reŃinut prima instanŃă, judecătorul fondului nu putea ignora faptul că 
aceste planuri nu reprezintă altceva decât una din documentaŃiile de urbanism, rezultat al unui 
proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează 
situaŃia existentă şi se stabilesc obiectivele, acŃiunile, procesele şi măsurile de amenajare şi de 
dezvoltare durabilă a localităŃilor, astfel cum se. stabileşte prin art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 
350/2001; şi mai ales faptul că, prin art. 49 alin. 3 din acelaşi act normativ, se stabileşte, cu 
valoare de principiu, că "După aprobare, Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal şi 
Planul urbanistic de detaliu, împreună cu regulamentele locale de urbanism, aferente, sunt 
opozabile în justiŃie". 

Din moment ce planurile urbanistice de detaliu, aflate în litigiu, au doar caracter de 
reglementare specifică pentru o anumită parcelă, în relaŃie cu parcelele învecinate, şi dat fiind 
faptul că prin aceste planuri de detaliu nu se pot modifica planurile de nivel superior, în speŃă 
Planul urbanistic zonal, ce a fost aprobat prin H.C.L. nr. 455/2005, prima instanŃa nu avea 
suport de drept, în exercitarea controlului de legalitate a celor trei hotărâri contestate prin 
acŃiunea de faŃă, pentru a considera că actul de reglementare specifică, pentru parcelele estice, 
sudice şi vestice a zonei centrale de sud a Municipiului laşi, ce făceau obiectul reabilitării, nu 
este subordonat Planului urbanistic zonal şi că hotărârea menŃionată produce efecte doar între 
persoanele ce au figurat ca părŃi în dosarul nr. 234/86/2006 al Tribunalului Suceava, că el nu 
este opozabil reclamantului şi că Tribunalul Iaşi poate să facă abstracŃie de valoarea şi 
efectele lui, ce decurgeau atât din Legea nr. 350/2001, cât şi dintr-o hotărâre judecătorească 
trecută în puterea lucrului judecat. 

De altfel, neluarea în considerare a efectelor planului de nivel superior celor contestate 
şi a faptului că prin planurile urbanistice de detaliu nu se face altceva decât să se detalieze 
modul specific de construire, în raport cu funcŃionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a 
acesteia, precum şi tratarea acestei documentaŃii de urbanism în afara procedurilor legale, ce 
premerg momentului eliberării autorizaŃiei de construire şi a începerii lucrărilor de construcŃii, 
după ce planul de nivel superior a făcut obiectul controlului de legalitate, reprezintă nu doar o 
nerespectare a limitelor investirii, dar şi o depăşire a puterii judecătoreşti, atunci când 
judecătorul fondului a făcut referiri de ordin general cu privire la conduita unor autorităŃi 
publice, altele decât cea chemată în judecată. 

În acest sens, Curtea a apreciat că nici Codul de procedură civilă şi nici Legea nr. 
554/2004 nu permiteau judecătorului fondului să emită judecăŃi cu privire la persoane juridice 
de drept public care nu au fost chemate în judecată şi cu privire la acte administrative ce nu au 
făcut obiectul controlului de legalitate; art.85 Cod procedură civilă interzicând judecătorului 
să hotărască asupra oricărei cererii în cazul în care persoana considerată responsabilă de 
emiterea unui act administrativ în condiŃii contrare legii nu a fost chemată în judecată. 

În acest context, referirile făcute de prima instanŃă cu privire la "certificatul de 
urbanism emis de Primarul municipiului Iaşi sub nr. 2422/14.06.2006”, la "avizele unice 
emise de Consiliul JudeŃean Iaşi" şi la "avizarea ulterioară" a documentaŃiei de urbanism de 
către Ministerul Culturii, acte administrative ce au fost avute în vedere la elaborarea şi 
aprobarea Planului urbanistic zonal, nu numai că exced cadrului procesual impus prin cererea 
de chemare în judecată, dar depăşesc chiar şi misiunea constituŃională a instanŃelor 
judecătoreşti, afirmaŃii generalizatoare, făcute la adresa unor autorităŃi administrative, de 
genul "trădează lipsa de interes a autorităŃilor locale faŃă de existenŃa unei zone construite 



protejate, precum şi necesităŃile conservării şi punerii în valoare a monumentelor istorice" 
fiind total nepotrivite şi de neacceptat pentru cel chemat a soluŃiona, aplicând legea, un litigiu 
ce priveşte cu totul alte persoane decât cele a căror activitate se critică, într-o asemenea 
manieră. 

Drept urmare, în lumina dispoziŃiilor Legii nr. 350/2001 şi ale Legii nr. 50/1991, 
Curtea a apreciat că, atâta timp cât: Certificatul de urbanism nr. 2422 din 14 iunie 2006, emis 
de Primarul Municipiului Iaşi, în baza Legii nr. 50/1991, Planul Urbanistic Zonal - Reabilitare 
Zona Centrală Iaşi, aprobat prin Hotărârea nr. 455 din 5 decembrie 2005 a Consiliului Local 
al Municipiului Iaşi, Avizele unice nr. 116, 117 şi 118, emise de Consiliul JudeŃean Iaşi în 
anul 2006, Avizul nr. 206/U/2O05 emis de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Avizul nr. 
213/2006/Z din 6 octombrie 2006 emis de DirecŃia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul 
Cultural NaŃional Iaşi, nu au fost revocate sau desfiinŃate prin hotărâri judecătoreşti 
irevocabile, aceste acte administrative continuă să producă efecte juridice depline, în raport cu 
orice persoană care ar invoca existenŃa unui interes legitim public, în legătură cu 
documentaŃiile de urbanism elaborate în vederea realizării proiectului de reabilitare a zonei 
centrale a municipiului Iaşi, atâtîn ceea ce priveşte documentaŃia de nivel superior, cât şi în 
ceea ce priveşte reglementările de detaliu, care, ca părŃi ale unui întreg, nu pot avea alte 
condiŃionalităŃi decât cele acceptate pentru documentaŃiile urbanistice prin care s-a asigurat 
corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general, 
documentaŃii care au vizat şi zonele construite protejate. 

Este necontestat faptul că în zona ce face obiectul reabilitării există monumente 
istorice, că pentru protejarea acestora Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 şi Legea nr. 5 din 6 
martie 2000 au impus delimitarea şi instituirea unei zone de protecŃie, simultan cu clasarea 
bunului ca monument istoric; şi că legiuitorul a stabilit că, până la instituirea zonei de 
protecŃie a fiecărui monument istoric, o suprafaŃă delimitată cu o rază de 100 m, în localităŃile 
urbane, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric, să fie 
considerată zonă de protecŃie. 

Chiar dacă nu s-ar fi adus la îndeplinire cerinŃele actelor normative mai sus 
menŃionate, deşi această chestiune nu a făcut obiectul judecăŃii, prima instanŃă nu avea temei 
legal pentru a aprecia că hotărârile prin care planurile urbanistice de detaliu au fost aprobate 
sunt lovite de nulitate absolută, întrucât, pe de o parte, nici art. 53 din Legea nr. 422/2001 şi 
nici art. 9 din Legea nr. 5/ 2000 nu a instituit o atare sancŃiune, în condiŃiile în care planul 
urbanistic de nivel superior acestora a fost apreciat ca fiind legal, iar pe de altă parte, pentru 
că însăşi legiuitorul a stabilit, prin art. 9 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, că "În zona de 
protecŃie pot fi instituite servituŃi de utilitate publică şi reglementari speciale de construire 
prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii". 

Cum, prin decizia nr. 903 din 14 iunie 2007, Curtea de Apel Suceava a reŃinut, în mod 
explicit, că "nu poate fi primită critica referitoare la faptul că prin P.U.Z. nu au fost respectate 
dispoziŃiile imperative ale art. 8 din Legea nr. 422/2001 şi că în cazul proiectului „P.”, prin 
P.U.Z., s-a stabilit un regim restrictiv de construire, în zona de protecŃie a Palatului Culturii, 
regulamentul urbanistic obŃinând avizele de legalitate şi conformitate din partea tuturor 
organismelor competente" prima instanŃa nu mai avea temei de drept pentru a reŃine 
nelegalitatea actelor administrative prin care au fost aprobate reglementările de detaliu care, 
conform art. 48 alin. 2 din Legea nr. 350/2001, se referă doar la "retragerile faŃă de limitele 
laterale şi posterioare ale parcelei, accesurile auto şi pietonale, conformarea arhitectural-
volumetrică, modul de ocupare a terenurilor" şi nu la chestiunile care au făcut obiectul 
reglementărilor cuprinse în Planul urbanistic zonal, referitoare la protejarea monumentelor 
istorice, Avizul 45/U/2009, emis de Ministerul Culturii şi Cultelor, reconfirmând pe deplin 
"PUZ CP construire imobil cu parcare subterană, spaŃii comerciale şi locuinŃe str. Sf. 
Constantin nr. l şi reactualizarea zonei de protecŃie delimitată de bd. A.P., str. P., str. Sf. C. şi 
str. Sf. L. din municipiul Iaşi”. 

Curtea a apreciat că probele administrate în cauză nu puteau justifica concluzia că 
existenŃa avizelor la care pârâtul a făcut referire ”nu constituie dovezi ale legalităŃii 
documentaŃiei” şi că ”oscilaŃia M.C.C. a relevat  că la momentul emiterii avizelor invocate nu 



au fost elaborate şi analizate măsurile necesare pentru protejarea şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice”, concluzie la care a ajuns prima instanŃă, întrucât se ignoră existenŃa 
avizului 213/20U6/Z, emis de DirecŃia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural NaŃional 
Iaşi, la data de 6 octombrie 2006, înscris aflat la dosar fond, pentru proiectul faza PUD, act de 
autoritate în cuprinsul căruia se specifică că "În urma însuşirii de către proiectant a condiŃiilor 
impuse prin analiza proiectelor, la şedinŃele din 21.07.2006, 16.08.2006, 04.09.2006 şi în baza 
hotărârii membrilor comisiei, la şedinŃa din 04.10.2006” s-a ”AVIZAT FAVORABIL” 
proiectul „P.” - Reabilitare zona centrală”, succesiunea în timp a actelor menŃionate dovedind 
pe deplin că cerinŃele impuse investitorului, prin adresa nr. 762 din 05.09.2006, au fost 
îndeplinite şi că astfel una din condiŃiile cerute pentru recunoaşterea legalităŃii actelor 
administrative contestate a fost realizată. 

Ca atare, cenzurarea în afara limitelor investirii şi înlăturarea acestui aviz se vădeşte a 
fi nejustificată, în condiŃiile în care, prin chiar raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit 
în prezenta cauză, s-a apreciat că "Parte din construcŃiile identificate se află în perimetrul de 
protecŃie al monumentelor istorice (sub 100 m) , dar acestea au fost construite, cu aprobarea 
Ministerului Culturii şi Cultelor, Avizul 206/U/2005, prin care se avizează favorabil Planul de 
Urbanism Zonal, conform art. 9 al. 4". 

În ceea ce priveşte efectele anulării de către Curtea de Apel Oradea, prin decizia nr. 
976/2010-R din 18 noiembrie 2010, a H.C.L. nr. 576 din 28 decembrie 2004, a H.C.L. nr.. 3 
din 17 ianuarie 2005 şi a H.C.L. nr. 4 din 17 ianuarie 2005, emise de Consiliul Local al 
Municipiului Iaşi, Curtea a apreciat că acestea nu pot avea nici o înrâurire, în acest moment, 
asupra hotărârilor prin care aceeaşi autoritate publică menŃionată a aprobat Planurile 
urbanistice de detaliu pentru proiectul „P.”, întrucât, pe de o parte, prin hotărârea respectivă 
nu s-a dispus anularea contractului nr. 8329 din 3 februarie 2005 şi nici a uneia din 
documentaŃiile de urbanism, ce au fost elaborate ulterior acestei date, iar pe de alta parte, 
pentru că nu pot fi ignorate considerentele deciziilor pronunŃate de către Înalta Curte de 
CasaŃie şi JustiŃie, evocate anterior, prin care se reŃine, printre altele, ca interesul recurentelor 
"nu este legitim, din moment ce tinde să desfiinŃeze un contract la care nu a participat". 

Drept urmare, constatând că s-a făcut o greşită aplicare a legii, că au fost depăşite 
limitele investirii, cercetându-se aspecte de legalitate a unor acte administraŃiile emise de 
autorităŃi publice ce nu au fost chemate în judecată şi care astfel au fost private de dreptul de 
a-şi exprima un punct de vedere cu privire la chestiunile aduse în discuŃie de către reclamant, 
că au fost înlăturate în mod nejustificat efectele unei hotărârii irevocabile, prin care s-a 
constatat legalitatea documentaŃiei de urbanism de nivel superior, precum şi ale avizelor 
emise pe parcursul procedurii ce premerge momentului eliberării autorizaŃiei de construire şi 
cel al începerii lucrărilor de construcŃii, şi că autoritatea competentă a avizat executarea de 
lucrări în zona de protecŃie a monumentelor istorice, incluse în proiectul imobiliar „P.”, 
Curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, va admite recursurile promovate de către 
pârât şi de către intervenientă, recunoscându-i acesteia din urmă atât dreptul, cât şi interesul 
de a-şi apăra şi valorifica prerogativele decurgând din calitatea de asociat în contractul având 
ca obiect edificarea ”Ansamblului PALS”, cât şi din calitatea sa de beneficiar direct al actelor 
administrative contestate. 

Urmare admiterii celor două cereri de recurs, Curtea a modificat în tot hotărârea 
atacată, în sensul că a respins ca neîntemeiată, acŃiunea promovată de reclamantul S.Z., 
constatând, pe de o parte, că pretinsa neîntocmire a Planului urbanistic zonal pentru 
construcŃii protejate nu poate avea drept consecinŃă nulitatea hotărârilor adoptate de Consiliul 
Local Iaşi, în baza planurilor de urbanism de nivel superior, pentru care s-au obŃinut avizele 
necesare, iar pe de alt parte, pentru că, astfel cum se releva şi în chiar cuprinsu1 raportului de 
expertiză tehnică judiciară întocmit în prezenta cauză, construcŃiile edificate în perimetrul de 
protecŃie al monumentelor istorice au fost edificate cu aprobarea Ministerului Culturii şi 
Cultelor. 

7. O.U.G. nr. 50/2008. Cerere de restituire a sumei achitate cu titlul de taxă pe 
poluare pentru autovehicule. Procedura de urmat pentru realizarea pretinsului 



drept. Caracterul obligatoriu şi prevalent al normelor de procedură în raport cu 
normele de drept material, invocate ca temei al cererii de restituire 

Raportul juridic născut din faptul calculării şi încasării taxei pe poluare pentru 
autovehicule, instituită prin O.U.G. nr. 50/2008, este un raport de drept 
fiscal, guvernat de prevederile O.G. mr. 92/2003. În raport de acest context 
normativ, cererea de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule, 
încasată în baza unui act administrativ-fiscal cu valoare de titlu de creanŃă, 
nu poate fi examinată decât în măsura în care contribuabilul a urmat 
procedura prevăzută de art. 205 şi urm. din Codul de procedură fiscală, iar 
sesizarea instanŃei de contencios administrativ s-a făcut în condiŃiile 
stabilite de art. 218 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003. Procedura administrativă 
instituită prin Titlul IX din Codul de procedură fiscală nu poate fi ocolită 
nici în situaŃia în care contribuabilul invocă în susŃinerea cererii sale faptul 
că legislaŃia naŃională contravine prevederilor Tratatului instituind 
Comunitatea Europeană. 

Decizia nr. 135/C.A. din 10 februarie 2011  

Prin sentinŃa nr.748/CA din 17 septembrie 2010, Tribunalul Iaşi a admis acŃiunea 
formulată de reclamantul L.B.-I., în contradictoriu cu pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice 
a Municipiului Iaşi, pe care a obligat-o la plata către reclamant a sumei de 2.457 lei, titlu de 
taxă de poluare, încasată nejustificat, a dobânzii legale, calculată, conform art.124 Cod 
procedură fiscală, la această sumă, începând cu data de 5 mai 2010 şi până la plata efectivă a 
sumei, precum şi a sumei de 42 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamantul a chemat în 
judecată pe pârâtă, solicitând obligarea acesteia la restituirea taxei pe poluare percepută pentru 
autovehiculul achiziŃionat din Germania, în cuantum de 2.457 lei, precum şl la plata dobânzii 
legale, până la data restituirii efective a sumei menŃionate. 

ReŃinând că taxa pe poluare a fost introdusă prin O.U.G nr.50/2008 şi, raportându-se 
la prevederile art.25 şi art.90(1) din Tratatul ComunităŃii Europene, precum şi la jurisprudenŃa 
CurŃii Europene de JustiŃie, prima instanŃă a apreciat că legislaŃia internă în domeniu impune 
obligativitatea plăŃii taxei speciale auto numai pentru autoturismele înmatriculate în celelalte 
state membre ale U.E şi reînmatriculate în România, nu şi pentru cele deja înmatriculate în 
România şi că, în atare condiŃii, sunt încălcate prevederile Tratatului, fapt”ce face din art.214 
ind.1-art.214 ind.3 Cod fiscal nişte prevederi discriminatorii şi nelegale”, considerându-se 
„taxa de primă înmatriculare ca o taxă cu efect echivalent, în sensul art.25 din Tratatul E.U, 
interzisă de normele comunitare”, fapt ce justifică cererea de restituire a ei reclamantului. 

Împotriva acestei sentinŃe, a introdus recurs pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice a 
municipiului Iaşi, care critica hotărârea primei instanŃe pe motiv că în mod greşit s-a reŃinut că 
au fost încălcate prevederile Tratatului, întrucât, prin caracterul ei fiscal, taxa respectivă intra 
în regimul intern de impozitare, domeniu în care statele membre sunt suverane, în condiŃiile în 
care procedura demarată de Comisia Europeană împotriva României a fost ridicată în data de 
29.01.2009, urmare constatării faptului că reglementarea este compatibilă cu art.90 din 
Tratatul C.E., principiul "poluatorul plăteşte" fiind un principiu acceptat la nivelul Uniunii 
Europene, un număr de 16 state practicând o taxă care se percepe cu ocazia înmatriculării 
autovehiculelor. 

Intimatul-reclamant, prin concluziile scrise depuse la dosar, a solicitat respingerea 
recursului, apreciind că legislaŃia internă tinde să protejeze producŃia autohtonă de 
autovehicule şi să restrângă numărul de autoturisme second-hand achiziŃionate din alte state 
membre ale U.E., în condiŃiile în care, prin Comunicatul de presă al Comisiei Europene din 
25 iunie 2009, se semnala, printre altele, faptul că "criteriul primei înmatriculări nu este o 
cerinŃă pe deplin obiectivă, deoarece nu Ńinea seama de calitatea intrinsecă a maşinilor, iar, în 
anumite cazuri, acest criteriu ar putea duce la discriminarea maşinilor de ocazie provenite din 
alte state membre"• 



Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea a reŃinut că, la data de 29.09.2009, L.B.-I. a cumpărat un 
autoturism , înmatriculat în Republica Federală Germania în anul 2008, pe care l-a introdus în 
România, că, prin cererea înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi 
sub nr.100628 din 10 martie 2009, el a solicitat calcularea taxei pe poluare pentru 
autovehicule că, urmare acestei cereri, conform referatului de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule, astfel cum se menŃionează în înscrisul aflat la dosarul de fond, s-a stabilit o taxă 
de poluare în sumă de 2.457 lei, şi că această sumă a fost achitată la Trezoreria Iaşi, în baza 
foii de vărsământ nr.1295857 din 13 martie 2009. 

S-a mai constatat că, prin cererea înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice Iaşi, 
sub nr.47629 din 5 mai 2010, L.B.-I. a solicitat acestui organ fiscal restituirea taxei de poluare 
auto, în sumă de 2.457 lei, taxă achitată conform chitanŃei nr.1295857/13.03.2009, motivat de 
împrejurarea că încasarea acestei taxe contravine dreptului comunitar, cerându-se să se 
constate că art.214 ind.l - 214 ind.3 din Codul fiscal sunt reglementări contrare art.90 par.I din 
Tratat şi că nu pot fi menŃinute în continuare, ca aplicabile în cauza de faŃă, solicitare la care 
s-a răspuns prin adresa nr.48540 din 11 mai 2010, în sensul că în conformitate cu legislaŃia 
fiscală în vigoare exista obligaŃia plăŃii unei taxe de poluare pentru autovehicule cu ocazia 
primei înmatriculări în România şi că persoana nemulŃumită de răspunsul primit, potrivit 
Legii nr.554/2004, se poate dresa instanŃelor de judecată competente, răspuns ce l-a 
determinat pe reclamant să promoveze acŃiunea prin care a solicitat restituirea sumei de 2.457 
lei, reprezentând taxa de poluare, cu dobânda legală aferentă, în procedura prevăzută de Legea 
nr. 554/2004. 

În cursul soluŃionării litigiului, la termenul din 5 ianuarie 2011, Curtea a solicitat 
părŃilor să-şi facă cunoscut punctul de vedere cu privire la măsura în care instanŃa de fond a 
fost sesizată în condiŃiile impuse de Codul de procedură fiscală şi cu privire la consecinŃele ce 
ar decurge din nerespectarea normelor de procedură incidente. 

Recurenta, prin precizările depuse, a apreciat că nu a fost urmată procedura prevăzută 
de art.205 şi urm. din Codul de procedură fiscală şi că, în atare condiŃii, cererea reclamantului 
este inadmisibilă. 

Recurenta a anexat, la precizările depuse la data de 1 februarie 2011, copia Deciziei de 
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, emisă la cererea adresată de L.B.-I., înregistrată 
sub nr.100628 din 10 martie 2009, prin care s-a stabilit o taxă pe poluare în sumă de 2457 lei, 
decizie cu valoare de”titlu de creanŃă”. 

Intimatul-reclamant, prin precizările depuse, a apreciat că parcurgerea procedurii 
prealabile - contestaŃie împotriva deciziei de calcul - nu reprezintă o condiŃie de admisibilitate 
a acŃiunii de faŃă şi că nefiind emisă o decizie de restituire nu avea obligaŃia parcurgerii 
procedurii prevăzute de art.207 şi urm. Cod procedură fiscală. 

În raport de această situaŃie de fapt, Curtea a apreciat că raportul juridic dedus 
judecăŃii este un raport de drept fiscal, în care reclamantul are statut de contribuabil, iar pârâta 
se constituie în organul fiscal competent în administrarea acestuia, raport ce s-a născut din 
faptul calculării şi încasării taxei pe poluare pentru autovehicule, instituită prin OUG 
nr.50/2008, taxă care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de 
AdministraŃia Fondului pentru Mediu. 

Ca venit la bugetul Fondului pentru mediu, taxa pe poluare pentru autovehicule are 
regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume datorate bugetului general 
consolidat, administrarea sa îndeplinindu-se potrivit dispoziŃiilor Codului de procedură 
fiscală, care, conform prevederilor art.2 alin.2 din OG nr.92/2003, constituie procedura de 
drept comun în această materie. 

Ca atare, chiar dacă art.10 alin.l din OUG nr.50/2008 prevede că „suma reprezentând 
taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze un autovehicul 
rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea 
indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr.4”, Curtea consideră că această prevedere nu 
semnifică excluderea dreptului contribuabilului de a formula şi alte contestaŃii decât cea 
vizată de legiuitor, în procedura de drept comun în materie fiscală şi nici că există 



posibilitatea urmării unei alte proceduri decât cea consacrată de Codul de procedură fiscală, 
având în vedere că art.1 din actul normativ menŃionat stabileşte că "Prezentul cod 
reglementează drepturile şi obligaŃiile părŃilor din raporturile juridice fiscale privind 
administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat". 

Ca atare, chiar şi în ipoteza în care obligaŃia fiscală ar fi fost determinată în alte 
condiŃii decât cele prevăzute prin Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, aprobată prin Ordinul nr.986 din 30 iunie 2008, emis de preşedintele AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală, sau în cazul în care actul cu valoare de titlu de creanŃă nu 
ar fost comunicat contribuabilului, acesta nu putea urma o altă cale, în vederea realizării 
pretinsului său drept, decât cea prevăzută de art.205 şi următoarele din OG nr.92/2003, atâta 
timp cât menŃionata normă de procedură stabileşte că dreptul la contestaŃie nu se rezumă doar 
la titlurile de creanŃă, ci şi la orice alt act administrativ fiscal, prin care obligaŃia fiscală a fost 
stabilită, modificată sau stinsă. 

Faptul că, în cuprinsul adresei nr.48540 din 11 mai 2010, redactorii acesteia, de 
profesie economişti, au menŃionat că, în cazul în care contribuabilul-petent nu este mulŃumit 
de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanŃelor de judecată competente, nu îl exonera 
pe cel din urmă de obligaŃia de a urma calea prescrisă de Titlul IX din Codul, de procedură 
fiscală, din moment ce încasarea taxei s-a făcut în mod cert în baza unui act administrativ 
denumit "referat de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule", iar, în recurs, organul 
fiscal a depus Decizia de calcul al taxei pe poluare nr.100628 din 1.02.2011, cu valoare de 
titlu de creanŃă, nimic neîmpiedecând pe reclamant să conteste legalitatea operaŃiunilor şi 
actelor întocmite de organul fiscal, în baza cărora s-a calculat şi încasat taxa pe poluare 
contestată. 

Atâta timp cât legiuitorul nu a prevăzut excepŃii de la regula că raporturile juridice 
fiscale se supun regulilor de procedură instituite prin O.G nr.92/2003, nici contribuabilul şi 
nici prima instanŃă nu aveau suport legal pentru a considera că simpla cerere de restituire a 
sumei de 2.457 lei, întemeiată pe falsa constatare că "art.214 ind.l - 214 ind.3 din Codul fiscal 
sunt reglementări contrare (Tratatului CE.)", din moment ce aceste prevederi fuseseră 
abrogate pe data intrării în vigoare a OUG nr.50/2008, are valoarea şi semnificaŃia contestaŃiei 
la care face referire art.205-207 din Codul de procedură fiscală, contestaŃie care trebuia să 
privească în mod explicit actul administrativ pe baza căruia obligaŃia fiscală a fost stabilită şi 
încasată, indiferent de denumirea ce i s-a dat sau de valoarea lui juridică. 

Nici Legea nr.554/2004 şi nici Codul de procedură fiscală nu permit disocierea 
controlului administrativ şi judecătoresc al actului administrativ, pe baza căruia obligaŃia 
fiscală a fost stabilită şi încasată , de soluŃionarea cererii de restituire care vizează doar 
efectele actului obligaŃional, indiferent dacă neregularităŃile se referă la forma şi conŃinutul 
actului administrativ, la persoana contribuabilului sau la pretinsa nerespectare, de către norma 
naŃională, a prevederilor tratatelor la care România este parte, toate neregularităŃile şi 
aspectele de nelegalitate trebuind să fie examinate în cadrul prevăzut în mod imperativ de 
legiuitor şi nu pe cale incidentă. 

AfirmaŃia că procedura consacrată de legiuitor nu şi-ar mai găsi utilitatea şi finalitatea 
în cauza de faŃă, din moment ce organul fiscal care-l administrează pe contribuabilul 
reclamant şi-a spus părerea asupra cererii formulate de acesta, nu poate fi primită de instanŃă 
pentru că, pe de o parte, nici contribuabilului şi nici judecătorului nu-i este permis a nu urma 
regulile de procedură stabilite pentru toate situaŃiile în care se contestă legalitatea obligaŃiei 
fiscale şi a actelor în baza cărora aceasta a fost stabilită, doar pentru că, pe baza unor 
experienŃe anterioare, ei au ajuns la o asemenea concluzie, iar pe de altă parte pentru că 
neurmarea, cu maximă rigoare, a acestei proceduri, în forma reglementată de art.205 şi 
următoarele din OG nr.92/2003, face imposibilă sesizarea instanŃei, Ńinând cont de faptul că 
art.218 alin.2 din Codul de procedură fiscală stabileşte, în mod imperativ, că doar "deciziile 
emise în soluŃionarea contestaŃiilor pot fi atacate de către contestator la instanŃa 
judecătorească de contencios administrativ competentă", 

Mai mult decât atât,controlul de legalitate pe care instanŃa îl realiza nu poate depăşi 
sfera şi conŃinutul deciziei de soluŃionare a contestaŃiei, având în vedere că art.213 alin.l din 



OG nr.92/2003 impune ca soluŃionarea contestaŃiei să se facă în limitele sesizării. 
Cum reclamantul nu a contestat actul în baza căruia s-a stabilit şi s-a plătit taxa pe 

poluare pentru autovehicule, ca obligaŃie fiscală , prima instanŃă nu putea proceda la 
soluŃionarea cererii de restituire a sumei achitată cu acest titlu, atâta timp cât nu a fost 
investită şi nu a realizat controlul de legalitate a respectivului act, indiferent care ar fi fost 
acesta şi ce denumire ar fi avut sau dacă el a fost sau nu comunicat contribuabilului, întrucât 
toate aceste aspecte, ce Ńin de îndeplinirea condiŃiilor de legalitate a actului administrativ, nu 
pot fi verificate pe cale incidentă, ci doar în cadrul unei acŃiuni în anulare a deciziei emise de 
organul prevăzut la art.209 alin.l lit.a) din O.G nr.92/2003, pronunŃată cu privire la contestaŃia 
formulată de contribuabil împotriva actului pe baza căruia s-e efectuat plata taxei contestate. 

Obligativitatea parcurgerii acestei proceduri nu poate fi suprimată doar pe 
considerentul că, în cererea de restituire a taxei fiscale, s-ar fi invocat neregularitatea actului 
emis la data de 13 martie 2009, lipsa deciziei prevăzute în Capitolul II din Ordinul 
nr.986/2008 al A.N.A.F, faptul necomunicării acesteia sau chiar caracterul "discriminatoriu şi 
nelegal al taxei", considerată a fi o taxă cu efect echivalent, în sensul art.25 din Tratatul 
ComunităŃii Europene, întrucât toate aceste chestiuni Ńin de fondul raportului juridic litigios, 
la care nu se poate ajunge decât în măsura în care instanŃa ar fi fost legal sesizată, în condiŃiile 
imperative prevăzute de art.218 alin.2 din O.G nr.92/2003, condiŃie care în cauza de faŃă nu a 
fost îndeplinită, pentru simplul motiv că reclamantul a apreciat, fără temei, că”parcurgerea 
procedurii prealabile - contestaŃia împotriva deciziei de calcul - nu reprezintă o condiŃie de 
admisibilitate în cauza de faŃă”. 

Această procedură, care este una obligatorie, nu poate fi considerată excesivă, din 
perspectiva exercitării dreptului consacrat de art.21 din ConstituŃia României, din moment ce 
conŃinutul contestaŃiei se rezumă la prezentarea motivelor de fapt şi de drept ale acesteia şi la 
dovezile pe care ea se întemeiază, iar termenul de soluŃionare a acesteia nu poate depăşi 
termenul general de soluŃionare a petiŃiilor, care este de 30 de zile, în condiŃiile în care conte 
statorul este scutit de obligaŃia de a plăti vreo taxă pentru rezolvarea cererii sale. 

Valabilitatea şi obligativitatea parcurgerii acestei proceduri, consacrată în Titlul IX al 
Codului de procedură fiscală, au fost confirmate atât de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, în 
cadrul întâlnirii din 24 noiembrie 2010, organizate de Consiliul Superior al Magistraturii - 
Comisia de unificare a practicii judiciare, cât şi de către Curtea ConstituŃională, care, prin 
Decizia nr.409 din 12.10.2004, Decizia nr.449 din 26.10.2004, Decizia nr.927 din 18.10.2007 
şi multe altele, pronunŃate ulterior, a statuat că dispoziŃiile art.205-218 Cod procedură fiscală 
sunt constituŃionale, întrucât reglementează proceduri de recurs administrativ, prin care se lasă 
posibilitatea organelor care au emis actele administrative atacate sau organelor superioare 
acestora de a reveni asupra măsurilor dispuse, invocarea caracterului pretins discriminatoriu şi 
nelegal al dispoziŃiilor interne, în raport cu prevederile Tratatului ComunităŃii Europene, 
neputând conduce la sustragerea cererii de restituire de la parcurgerea acestei proceduri, doar 
pentru că partea susŃine că nu se cunosc cazuri în care organul fiscal ar fi revenit asupra 
măsurii încasării taxei pe poluare pentru autovehicule. 

Această interpretare este susŃinută şi de practica CurŃii Europene de JustiŃie, care, spre 
exemplu, în hotărârea sa din 22 octombrie 1998, pronunŃată în cauzele conexate C-10/97 - C - 
22/97, privind Ministerul de FinanŃe al Italiei şi pe "IN.CO.GE.’90 SRL ş.a., a statuat că " în 
absenŃa unei reglementări comunitare în domeniu, această rambursare poate fi solicitată 
numai cu respectarea condiŃiilor de fond şi formă, stabilite de către diferitele legislaŃii 
naŃionale" şi că "stabilirea modalităŃilor de rambursare aplicabile şi calificarea, în acest scop, 
a raporturilor juridice stabilite între administraŃia fiscală a unui stat membru şi persoanele din 
acest stat în cazul perceperii unei astfel de impuneri, intră sub incidenŃa dreptului naŃional" . 

Ca acare, constatând că, în prezenta cauză, sesizarea instanŃei s-a făcut cu 
nerespectarea dispoziŃiilor art.218 alin.2 Cod procedură fiscală, care se constituie într-un fine 
de neprimire a acŃiunii, şi că nu se putea trece la soluŃionarea cererii de restituire a unei sume 
încasate cu titlu de taxă fiscală, atâta timp cât nu s-a contestat şi nu s-a obŃinut 
desfiinŃarea/revocarea actului administrativ în baza căruia obligaŃia a fost calculată şi încasată, 
şi că orice problemă de drept material, inclusiv cea referitoare le concordanŃa legislaŃiei 



naŃionale cu prevederile Tratatului ComunităŃii Europene, putea fi cercetată doar în măsura 
îndeplinirii cerinŃelor de ordin procedural referitoare la sesizarea instanŃei, Curtea, în temeiul 
art.3l2 Cod procedură civilă, a admis recursul pârâtei, în sensul că va modifica în tot hotărârea 
atacată, iar, în fond, a respins acŃiunea reclamantului, ca inadmisibilă, cererea sa din data de 5 
mai 2010 şi, respectiv, cererea de chemare în judecată nevizând şi legalitatea actului 
administrativ pe baza căruia a fost obligată să achite taxa pe poluare pentru autovehicule. 

Curtea consideră că necontestarea şi nedesfiinŃarea actului, pe baza căruia obligaŃia 
fiscală a fost stabilită şi executată, face ca obligaŃia să rămână în fiinŃă şi că, în atare condiŃii, 
cererea de restituire a taxei pe poluare să apară ca lipsită de suport legal, indiferent de 
argumentele ce s-au invocat în susŃinerea cererii de restituire. 

8. O.U.G. nr. 34/2006. AchiziŃie publică de bunuri, Caracterul preŃului. 
CondiŃiile în care preŃul poate şi trebuie să fie modificat pe parcursul executării 
contractului 

PreŃul la care se încheie contractele de achiziŃie publică de bunuri şi servicii, ce 
intră sub incidenŃa O.U.G. nr. 34/2006, trebuie să fie unul ferm, 
independent de modalitatea în care el a fost exprimat în oferta financiară 
prezentată iniŃial. Schimbările apărute pe parcursul derulării procedurii de 
achiziŃie publică, ce nu au fost avute în vedere la momentul întocmirii 
financiare, pentru a putea fi opozabile achizitorului, trebuie să îşi găsească 
reflectarea, în mod obligatoriu, în clauza contractuală referitoare la preŃ. 
Nu este admisibilă modificarea clauzei referitoare la preŃul achiziŃiei 
publice în mod tacit sau pe cale ocolită, prin înserarea în contractul 
încheiat a unor prevederi ce nu se regăsesc, ca formă şi conŃinut, în 
documentaŃia întocmită de achizitor şi care a stat la baza desfăşurării 
procedurii de achiziŃie publică de bunuri şi servicii. 

Decizia nr. 37/C.A. din 19 ianuarie 2011  

Prin sentinŃa nr. 708/CA din 15 septembrie 2010, Tribunalul Iaşi respingând excepŃia 
prematurităŃii acŃiunii şi admiŃând excepŃia nulităŃii absolute a clauzei inserate la art. 18.1 din 
contractul de furnizare nr. 7516/28.0l.2009, încheiat între părŃi, în temeiul OUG nr. 34/2006, a 
respins, ca neîntemeiată acŃiunea formulată de reclamanta-pârâtă SC „A.” SA Baia Mare, în 
contradictoriu cu pârâtul-reclamant Municipiul Iaşi; admiŃând cererea reconvenŃională 
formulată de pârâtul-reclamant Municipiul Iaşi, în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă SC 
„A.” SA Baia Mare, pe care a obligat-o să plătească pârâtului-reclamant suma de 236.132,50 
lei cu titlu de penalităŃi, calculate conform art. 10.1 din contract. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamanta a chemat în judecată 
pe pârât, pentru a fi obligat la plata sumei de 1.155.657,34 lei, reprezentând rest de plată la 
facturile nr. 995/19.08.2009 şi nr. 978/11.08.2009, emise în baza contractului nr. 
7516/28.01.2009, precum şi la plata sumei de 248.475 lei, cu titlu de penalităŃi de întârziere 
pentru neexecutarea în termen a obligaŃiei de plată; şi că pârâtul-reclamant a formulat, la 
rândul său, o cerere reconvenŃională, prin care a solicitat obligarea reclamantei-pârâte la plata 
sumei de 236.132,50 lei cu titlu de penalităŃi de întârziere în livrarea produselor contractate. 

Pe fondul cauzei, prima instanŃa a reŃinut că pretenŃiile reclamantei vizează suma de 
1.155.657,34 lei, neachitată din facturile nr. 978/11.08.2009 şi nr. 995/19.08.2009, 
susŃinându-se insă că preŃul total de achitat de către pârât, pentru bunurile ce i-au fost livrate, 
dar care este, în fapt, mai mare decât cele stipulat în contract, dată fiind incidenŃa dispoziŃiilor 
art. 18.1, referitoare la ajustarea preŃurilor în funcŃie de evoluŃia cursului de schimb leu/euro, 
de la data efectuării plaŃii, în condiŃiile în care nu s-au formulat obiecŃiuni cu privire la această 
operaŃiune pentru celelalte opt facturi emise anterior datei emiterii facturilor în litigiu. 

S-a mai constatat că sumele facturate de reclamantă pentru cele 8 autospeciale, livrate 
în baza contractului de achiziŃie publica nr. 7516/ 28.01.2009, până la concurenŃa sumei de 
5.903.312,72 lei, reprezintă preŃul contractului, astfel cum a fost el stipulat la art. 5 din 



contract, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, apreciindu-se ca lipsit de relevanŃă faptul că 
pârâtul nu a formulat obiecŃiuni la cele 8 facturi ce au precedat facturile ce fac obiectul 
litigiului de faŃă, atâta timp cât autoritatea contractantă trebuia să aibă în vedere un singur 
element, din perspectiva preŃului de plătit, şi anume ca preŃul final pentru cele 10 
autogunoiere compactoare, livrate, să fie de 5.903.312,72 lei, aşa cum s-a convenit. 

Prima instanŃă a reŃinut de asemenea că preŃul din contract a fost exprimat, la fel ca în 
toată documentaŃia de atribuire, doar în lei, fiind un preŃ ferm, în accepŃiunea art. 97 din H.G. 
nr. 925/2006, şi că, faŃă de această împrejurare, dar şi în raport de dispoziŃiile imperative ale 
H.G. nr. 925/2006, excepŃia nulităŃii absolute a clauzei înserate la art. 18.1 din contract, care 
se constituie în suport contractual al pretenŃiilor materiale formulate de reclamantă, excepŃia 
apare ca fiind întemeiată. 

În acest sens, prima instanŃă a reŃinut că nulitatea invocată de pârât este absolută, 
întrucât interesul ocrotit prin Normele aprobate prin H.G. nr. 925/2006 este unul general, fiind 
imperios necesar ca respectivele norme să fie respectate întocmai în cadrul procedurilor de 
achiziŃie publică, considerând că în cauză obiectul acestei clauze nu este unul valabil, prin 
prisma condiŃiilor de valabilitate cerute actului juridic civil, situaŃia reglementată la art. 18.1 
din contract neregăsindu-se printre situaŃiile de excepŃie reglementate de art. 97 alin. 2 din 
actul de reglementare evocat. 

S-a mai reŃinut că, potrivit art. 97 alin. 2 din HG nr. 925/2006, în forma în vigoare la 
data încheierii contractului de achiziŃie publica, preŃul contractului putea fi ajustat, pentru 
restul rămas de executat, numai în cazul apariŃiei unor împrejurări care ar fi lezat interesele 
comerciale legitime ale părŃilor, împrejurări care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la 
data încheierii contractului, şi că, conform alin. 4 al aceluiaşi articol, autoritatea contractantă 
ar fi trebuit să precizeze în mod expres, atât în documentaŃia de atribuire, cât şi în contract, 
informaŃii/clauze speciale vizând modul concret de ajustare a preŃului contractului; lipsa 
acestora conducând la inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea ajustării 
preŃului contractului de achiziŃie publică, pe parcursul executării acestuia. 

Din analiza întregii documentaŃii de atribuire, prima instanŃă a apreciat că nu a fost 
inserată nici o informaŃie vizând posibilitatea şi modul concret de ajustare a preŃului 
contractului, în condiŃiile în care, la art. 5 din contract, preŃul este exprimat doar în lei, fără a 
se mai face vreo referire la echivalentul în euro al acestei sume, prin exprimarea preŃului 
exclusiv în lei, acesta dobândind un caracter ferm, în sensul dispoziŃiilor art. 97 alin. 1 din 
H.G. nr. 925/2006, înlăturându-se apărările reclamantei-pârâte potrivit cărora nici nu ar fi 
vorba de o ajustare a preŃului, ci doar de arătarea unei modalităŃi de determinare a lui, prin 
raportare la evoluŃia cursului de schimb leu/euro; din moment ce în contractul de achiziŃie 
publică preŃul trebuie să fie ferm şi determinat, la chiar momentul încheierii acestuia, nefiind 
posibilă exprimarea sa atât în moneda naŃională cât şi într-o altă monedă; concluzionându-se 
că prevederea de la art. 18.1 din contract este lovită de nulitate pentru că ajustarea convenită 
nu viza doar restul rămas de executat şi nu era limitată doar la cazul apariŃiei unor împrejurări 
care ar fi lezat interesele comerciale legitime ale părŃilor, care, în mod obiectiv, nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului considerându-se fluctuaŃiile cursului de schimb 
valutar ca fiind unele previzibile, cel puŃin în fapt, dacă nu şi în cuantum, la data încheierii 
unui contract cu executare succesivă în timp, precum este cel de furnizare de produse, încheiat 
de părŃile aflate în litigiu. 

Plecând de la constatarea nulităŃii absolute a clauzei înserate în art. 18.1 din contract şi 
având în vedere că s-a dovedit achitarea integrală a preŃului convenit, însumând 5.903.312,72 
lei, prima instanŃă, raportându-se la dispoziŃiile art. 969 Cod civil şi ale art. 286 din OUG nr. 
34/2006, a respins primul capăt de cerere al acŃiunii, vizând plata debitului principal, debit 
apreciat ca restant de către reclamantă. 

Prima instanŃă a respins, de asemenea, şi capătul de cerere vizând plata penalităŃilor de 
întârziere în plata preŃului, ce a fost pretins prin facturile nr. 978/11.08.2009 şi nr. 
995/l9.08.2009, penalităŃi ce au fost calculate de la finalul perioadei de graŃie (30.10.2009) şi 
până la data introducerii acŃiunii, pe motiv că, din înscrisul aflat la fila 93 dosar, rezultă că 
partea acceptată a facturii nr. 978/11.08.2009, în valoare de 937.835,85 lei, a fost plătită la 



data de 17.12.2009, în condiŃiile în care, prin actul adiŃional din 25.05.2009, termenul de plată 
a fost stabilit la 60 de zile, calculat de la data înregistrării facturii la furnizor. 

Constatând că nu s-a făcut dovada datei la care factura nr. 978/2009 a fost înregistrată 
la achizitor, în condiŃiile în care, prin adresa nr. 113347/08.12.2009, pârâtul a acceptat în mod 
expres această factură, pentru suma de 937.835,85 lei, sumă pe care a achitat-o în termen, 
respectiv la data de 18.12.2009, prima instanŃă a reŃinut că bunul pentru care s-a emis 
respectiva factură a fost livrat peste termenul convenit prin contract, astfel cum a fost el 
modificat, cu o întârziere de 105 zile. 

În ceea ce priveşte factura nr. 995/19.08.2009, prima instanŃă a apreciat că refuzul de 
plată este justificat. întrucât suma pretinsă depăşeşte valoarea contractului, considerând ca 
atare şi cererea accesorie privitoare la plata de penalităŃi ca vădit netemeinică. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenŃională, formulată de pârâtul-reclamant, prima 
instanŃă, raportându-se la prevederile art. 10.1 din contract şi la cele solicitate prin comanda 
fermă, emisă la data de 26.02.2009, coroborate cu dispoziŃiile art. 6.1 din contract, astfel cum 
au fost ele modificate prin actul adiŃional nr. 48651/25.05.2009, o reŃinut că cele două 
autogunoiere, ce trebuiau livrate până la data de 11 iunie 2009, au fost predate cu o întârziere 
de 40 de zile, în raport cu data convenită, şi cu mult peste durata stabilită prin contract, 
apreciind că, în atare situaŃie, sunt întrunite condiŃiile pentru a se angaja răspunderea 
reclamantei-pârâte, pentru nerespectarea termenului de livrare, în condiŃiile art. 10.1 din 
contract, şi că nu se poate pretinde că vina întârzierii îi incumbă şi achizitorului, deoarece nu 
s-a probat existenŃa unor împrejurări exterioare, străine de voinŃa părŃilor contractante, care să 
fi împiedicat furnizorul să îşi îndeplinească obligaŃia de livrare la termen. 

Împotriva acestei sentinŃe a introdus recurs reclamanta SC „A.” SA Baia Mare, care 
critică hotărârea primei instanŃe pe motiv că în mod eronat s-a interpretat clauza inserată la 
art. 18,1 din contract ca fiind una de ajustare propriu-zisă a preŃului, contrară art. 97 din HG 
nr. 925/2006, în condiŃiile în care în Fişa de date a achiziŃiei, cap. VII - Criterii de atribuire, se 
prevede că „Ofertele vor fi exprimate atât în Euro cât şi în lei, toate produsele se 
achiziŃionează în lei, la preŃul de livrare la beneficiar”, de la momentul livrării (facturării), iar 
Centralizatorul propunerii financiare, reprezentând Formularul 9 din DocumentaŃia de 
atribuire, conŃine rubrici atât pentru preŃul în lei, cât şi pentru cel în Euro, tocmai în 
considerarea faptului că preŃul în lei urmează a se echivala faŃa de cel în euro, la cursul din 
data livrării, demonstrându-se astfel că nu ne aflăm în faŃa unei ajustări propriu-zise, ci a unei 
modalităŃi de determinare a preŃului de livrare, prin raportare la evoluŃia cursului de schimb 
leu/euro. 

Recurenta mai susŃine că prima instanŃă a omis să observe că, în tot cuprinsul 
DocumentaŃiei de atribuire, preŃul este exprimat în euro şi ron şi nu doar în lei, fiind stabilit că 
plăŃile se vor face în lei, cu reechivalarea preŃului în euro, conform cursului de schimb, în 
condiŃiile în care convenŃia perfectată de părŃi a avut la bază Propunerea financiară, care a fost 
acceptată fără rezerve, şi în considerarea căreia s-a încheiat contractul nr. 7516/2009, cu 
referire clară la Oferă, prezentată ca anexă a contractului. 

Se mai afirmă că părŃile au executat convenŃia în proporŃie de 70% şi că doar la 
ultimele două facturi s-au făcut refuzuri de plată, acceptarea fără obiecŃiuni a celorlalte opt 
facturi emise dovedind aplicarea de către autoritatea contractantă a coordonatelor financiare 
menŃionate. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenŃională, recurentul critică hotărârea primei instanŃe 
pe motiv că s-a ignorat faptul că factura nr. 978/11.08.2009 a fost înregistrată la Primăria 
Municipiului Iaşi sub nr. 74960/13.08.2009, şi că factura nr. 995/19.08.2009 a fost 
înregistrată sub nr. 77235/21.08.2009, că acestea au fost însuşite de achizitor, încheindu-se 
procese verbale de predare-primire, şi că în acest fel obligaŃiile contractuale au fost îndeplinite 
în totalitate, în condiŃiile în care întârzierea plăŃilor, dincolo de perioada de graŃie de 10 zile, 
era de natură să atragă răspunderea patrimonială a autorităŃii contractante, începând cu a 11-a 
zi după data scadenŃei; solicitându-se admiterea recursului şi modificarea în parte a hotărârii 
atacate, în sensul respingerii excepŃiei nulităŃii absolute a clauzei înserate la art. 18. 1 din 
contractul nr. 7516/28.01.2009, admiterii în totalitate a cererilor formulate şi respingerea 



cererii reconvenŃionale.  
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea constată că, prin cererea introductivă, reclamanta-
recurentă a solicitat obligarea pârâtului-intimat Municipiul Iaşi, la plata sumei totale de 
1.155.657,34 lei, reprezentând „rest de plată, conform facturilor nr. 995 din 19.08.2009 şi nr. 
978 din 11.08.2009, emise în baza contractului nr. 7516 din 28 ianuarie 2009”, precum şi la 
plata de penalităŃi de întârziere, pentru neexecutarea în termen a obligaŃiilor de plată. 

Se mai constată că contractul nr. 7516/2009 este rezultatul finalizării procedurii de 
achiziŃie publică, iniŃiată de Municipiul Iaşi, în condiŃiile prevăzute de O.U.G, nr. 34/2006, 
prin AnunŃul de participare nr. 57266 din 2 iulie 2008, având ca obiect achiziŃionarea a zece 
autogunoiere, dintre care opt de 16 mc şi două de 22 mc, la o valoare estimativă, fără TVA, de 
5.000.000 lei, într-un termen de 90 de zile de la data atribuirii contractului.  

Conform Fişei de date a achiziŃiei, Curtea reŃine că, criteriul de atribuire stabilit a fost 
„preŃul cel mai scăzut”, la pct. VII precizându-se că „ofertele vor fi exprimate atât în EURO 
cât şi în lei, toate produsele achiziŃionându-se în lei la preŃul de livrare la beneficiar”, 
modalitate de exprimare valorică prevăzută şi în formularul 9 „Centralizatorul propunerii 
financiare”; pentru ca, în formularul 11 „Contract de furnizare”, să se menŃioneze, la art. 5.1, 
că „preŃul contractului, respectiv preŃul produselor livrate, este de … lei, la care să adaugă … 
TVA”, iar la art. 19.1 „Ajustarea preŃului contractului” se menŃionează că: „Pentru produsele 
livrate şi pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract”; părŃile acceptând modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei „unor circumstanŃe care lezează 
interesele comerciale ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului”. 

Pe baza anunŃului de participare din 2.07.2008, a DocumentaŃiei de atribuire, a Fişei 
de date a achiziŃiei şi a Caietului de sarcini, elaborate de autoritatea contractantă, SC „A.” SA 
a depus formularul 9 „Centralizatorul propunerii financiare”, întocmit la data de 26.08.2008 şi 
având valabilitate până la data de 28.10.2008, în care, luând în calcul un curs de "echivalenŃă 
leu/euro" de 3,5224 RON/EURO, în limita căruia se face o ofertă de 123.934,67 euro 
(436.547,48 lei/buc.) pentru cele opt autocompactoare de 16 metri cubi, şi de 208.435,58 euro 
(734.193,48 lei/buc.) pentru cele două autocompactoare de 22 metri cubi dublu 
compartimentat, fără TVA, valoarea totală a ofertei fiind de 1.408.348,51 euro, respectiv de 
4.960.766,82 lei, fără TVA. 

Oferta prezentată de SC „A.” SA fiind declarată câştigătoare, această societate, în 
calitate de furnizor, şi Municipiul Iaşi, în calitate de achizitor, au încheiat contractul de 
furnizare nr. 7316 din 28 ianuarie 2009, prin care s-a convenit furnizarea a 8 autogunoiere de 
16 mc şi a 2 autogunoiere de 22 mc. „conform cu oferta tehnică şi oferta financiară prezentată 
în cadrul licitaŃiei”, achizitorul obligându-se „să plătească preŃul convenit prin contract”, 
însumând 5.903.312,72 lei, conform menŃiunii de la pct. 5.1 adăugându-se, după suma 
menŃionată, cuvintele „echivalentul a”, fără a se face o altă precizare, durata contractului fiind 
stabilită la „90 zile, începând de la data primirii comenzii ferme din partea achizitorului”. 

La pct.18. 1 din contractul menŃionat s-a stabilit că „Pentru produsele livrate şi pentru 
serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, iar acestea vor fi ajustate în funcŃie de evoluŃia cursului leu/euro la data efectuării 
plăŃii faŃă de data ofertării”, la pct. 19.1 convenindu-se ca "pe durata îndeplinirii contractului, 
părŃile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în 
cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului". 

Curtea constată că data perfectării contractului coincide cu data până la care, prin 
adresa din 27.10.2008, SC „A.” SA a făcut cunoscut Primăriei Municipiului Iaşi, la cererea 
acesteia, că îşi „menŃine oferta prezentată în cadrul acestei licitaŃii pentru încă 3 luni, 
respectiv până la data de 28.01.2009”, când, conform situaŃiei aflate la filele 34 - 41 dosar 
fond, cursul de schimb era de 4,2314 lei pentru un euro, faŃă de cursul de 3,5224 lei pentru un 
euro, luat în calcul la data întocmirii Centralizatorului propunerii financiare, ce a devenit parte 



a înŃelegerii părŃilor aflate în litigiu. 
La data de 26 februarie 2009, prin adresa nr. 17206, Municipiul Iaşi a lansat nota de 

comandă pentru achiziŃionare autogunoiere, solicitând „începerea derulării contractului, 
conform graficului transmis prin adresa nr. 660/23.02.2009” şi livrarea a 2 autogunoiere 16 
mc până la data de 16 martie 2009, a 4 autogunoiere 16 mc până la data de 30.03.2009, a 2 
autogunoiere 16 mc până la data de 23.04.2009 şi a 2 autogunoiere 22 mc. până la data de 20 
mai 2009. 

Primind nota de comandă menŃionată, moment de la care, conform art. 6.1 din 
contract, se calculează durata contractului, SC „A.” SA a livrat două autogunoiere 16 mc la 
data de 13.03.2009, pentru care a pretins prin facturile nr. 802/13.03.2009 şi nr. 
803/13.03.2009 suma de 630.737,37 lei per bucată, pe baza unui curs de schimb valutar de 
4,2767 RON/EURO, patru autogunoiere 16 mc în perioada aprilie - iunie 2009, pentru care a 
pretins prin factura nr. 831/9.04.2009 suma de 616.874 lei, prin factura nr. 868/11.05.2009 
suma de 610.281 lei, prin factura nr. 896/25.05. 2009 suma de 615.915 lei şi prin factura nr. 
897/25.05.2009 suma de 615.915 lei, toate calculate la un curs de schimb de cca 4,1 
RON/EURO; ultimele două autogunoiere de 16 mc fiind livrate în cursul lunii iunie 2009, 
când s-au emis facturile nr. 931/22.06.2009 pentru suma de 622.507 lei şi nr. 932/22.06.2009 
pentru suma de 622.507 lei, ambele facturi fiind calculate h un curs de schimb de 4,2209 
RON/EURO, sume pe care achizitorul le-a achitat integral, fără să formuleze vreo obiecŃiune 
în legătură cu faptul că preŃul pretins pentru fiecare unitate achiziŃionată era mai mare decât 
cel menŃionat în Formularul 9, ca rezultat al utilizării unui alt curs de schimb valutar decât cel 
de 3,5224 RON/EURO, menŃionat în ofertă, a cărei valabilitate a fost prelungiră, astfel 
precum s-a arătat anterior, până la data perfectării contractului, respectiv până la data de 28 
ianuarie 2009. 

În cursul lunii mai 2009, „având în vedere ... nota de constatare privind justificarea 
întârzierii furnizării a 4 autogunoiere şi referatul nr. 48286/25.05.2009”, Municipiul Iaşi şi SC 
„A.” SA au încheiat un act adiŃiona1, la contractul nr. 7516/28.01.2008, prin care au convenit 
modificarea contractului, în sensul prelungirii cu 15 zile a duratei acestuia, precum şi 
modificarea art.9 alin. 9.3, în sensul că „Achizitorul se obligă să plătească preŃul produselor 
către furnizor în termen de 60 de zile de la data înregistrării facturii la achizitor”. 

Urmare încheierii actului adiŃional menŃionat, SC „A.” SA a livrat o autogunoieră de 
22 mc la data de 11.08.2009, ce a fost recepŃionată la data de 13.08.2009, pentru care a pretins 
prin factura nr. 978 din 11 august 2009 suma de 1.046.374,54 lei, luând în calcul un curs de 
schimb de 4,2186 RON/EURO; cea de a doua autogunoieră de 22 mc, contractată, fiind 
livrată la data de 19.08.2009 şi recepŃionată la data de 21.08. 2009, pentru care s-a pretins, 
prin factura nr. 995/19.08.2009, suma de 1.047.118,65 lei, calculată la un curs de schimb de 
4,2216 RON/EURO. 

În contul facturii nr. 978/11.08.2009, achizitorul a achitat suma de 937.835,85 lei, la 
data de 17 decembrie 2009, conform ordinelor de plată nr. 3628, 3629; factura nr. 
995/19.08.2009 fiind refuzată integral la plată şi returnată, pe motiv că, astfel cum rezultă din 
adresa nr.12032/9.02.2010, „depăşeşte valoarea contractată”. 

Întrucât, din situaŃia cheltuielilor efectuate în cadrul contractului încheiat cu 
Municipiul Iaşi, aflată la filele 34 - 35 dosar recurs, rezultă că SC „A.” SA a achiziŃionat, de 
la firmele NOVO TRUCKS SRL, SC ROSS-ROCA din Spania şi BRIGADE, autoşasiurile şi 
compactoarele de deşeuri la o valoare totală de 4.413.924,42 lei, că serviciile aferente 
importului şi operaŃiunile de livrare a celor zece autogunoiere s-au cifrat la suma de 51.060 
lei, şi că, totalul cheltuielilor cu achiziŃia şi manopera, s-au adăugat cheltuielile indirecte ale 
secŃiei şi cheltuielile generale ale firmei, ce au totalizat 6.023.894 lei, în condiŃiile în care de 
la achizitor s-a recuperat doar suma de 5.903.312,72 lei, în care se include şi taxa pe valoarea 
adăugată, reclamanta a promovat prezenta acŃiune, apreciind că refuzul parŃial de plată 
practicat la factura nr. 978 din 11.08.2009 şi refuzul total de plată practicat la factura nr. 995 
din 19 august 2009 sunt nejustificate. 

În raport de această situaŃie de fapt, Curtea constată că problema de drept pe care 
prima instanŃa a fost chemată să o soluŃioneze este aceea de a stabili dacă "PreŃul 



contractului", convenit prin art. 5, privind „preŃul produselor livrate”, totalizând 5.903.312,72 
lei, este un preŃ ferm, cum susŃine achizitorul, sau dacă acesta se „ajusta în funcŃie de evoluŃia 
cursului leu/euro, la data efectuării plăŃii, faŃă de data ofertei", fără a mai fi nevoie a se urma 
procedură convenită la art. 19 din contract, referitoare la "Amendamente", cum pretinde 
reclamanta-recurentă; care, prin cererea de recurs, susŃine că: „nu suntem în prezenŃa unei 
ajustări propriu-zise, în sensul prevederilor art.97 din H.G. nr. 925/2006, ci a unei modalităŃi 
de determinare a preŃului de livrare prin raportare la evoluŃia cursului de schimb leu/euro". 

Curtea a apreciat că, în mod justificat, în rezolvarea chestiunii interpretării 
prevederilor art. 5 şi ale art. 18 din contractul încheiat de părŃile aflate în litigiu, prima 
instanŃă a avut în vedere atât natura contractului şi cadrul normativ în baza căruia el s-a 
încheiat, cât şi conduita ambelor părŃi, atât din faza premergătoare atribuirii contractului, cât 
şi din faza executării acestuia, fără a da eficienŃă aspectelor mai puŃin semnificative, precum 
este faptul acceptării la plată, fără obiecŃiuni, a celor opt facturi emise, în perioada martie – 
iunie 2009, pentru încasarea preŃului autogunoierelor compactoare de 16 mc contractate, preŃ 
calculat la un curs variind între 4,1762 şi 4,2767, faŃă de cel de 3,5224 menŃionat în 
Centralizatorul propunerii financiare - Formular 9. 

În acest sens, Curtea a apreciat că simplul fapt că, în oferta financiară (Formular 9), 
preŃul unitar pe unitate de produs şi valoarea totală au fost exprimate, astfel cum s-a cerut prin 
documentaŃia de atribuire a contractului de achiziŃie publică, atât în lei cât şi în euro, nu este 
suficient, prin prisma dispoziŃiilor OUG nr. 34/2006 şi ale H.G. nr. 925/2006, pentru a se 
reŃine că preŃul ofertat şi respectiv „preŃul contractului” este unul orientativ şi variabil, rezultat 
din „raportare la evoluŃia cursului de schimb leu/euro”, astfel cum susŃine recurenta, şi că, 
urmare „acceptării şi plăŃii, fără nici o obiecŃiune, a unui număr de 8 facturi, emise în 
aplicarea coordonatelor financiare arătate", valoarea totală a achiziŃiei, convenită prin art. 5.1 
din contract, este una pur estimativă, neobligatorie pentru părŃile contractante . 

Curtea constată că, nu numai propunerea financiară (Formular 9) şi documentaŃia de 
atribuire, dar nici contractul în întregul său nu conŃin vreo clauză, expresă şi clară, din care să 
rezulte că sumele menŃionate la art. 5.1 nu sunt ferme, că preŃul datorat de achizitor per 
unitate produs se formează exclusiv în funcŃie de evoluŃia cursului leu/euro de la data plaŃii 
acestuia, şi că achizitorul şi-a asumat obligaŃia irevocabilă de a suporta riscul valutar, 
decurgând din evoluŃia nefavorabilă a cursului de schimb.  

0 atare obligaŃie, dată fiind importanŃa ei în faza executării contractului, ar fi trebuit să 
fie asumată în mod expres, atât prin documentaŃia de atribuire, cât şi prin contract, pentru a fi 
opozabilă achizitorului, neputându-se interpreta, în defavoarea celui ce s-a obligat, că simplul 
fapt al prezentării ofertei în lei, cât şi în euro, semnifică faptul că acesta 

 are semnificaŃia unei „modalităŃi de determinare a preŃului de livrare”, cum susŃine 
recurenta, şi că conŃinutul art. 5.1 din contract se modifică în mod automat, fără îndeplinirea 
vreunei alte formalităŃi, prin acceptarea de către achizitor a facturilor emise de furnizor, 
documente fiscale în care s-a utilizat un alt curs de schimb valutar decât cel menŃionat în 
Centralizatorul propunerii financiare – Formular 9. 

Chiar dacă s-a acceptat plata celor opt autogunoiere de 16 mc la un preŃ care depăşeşte 
cu aproximativ 100.000 lei valoarea ofertei (fără TVA) per unitate de produs, acest fapt nu 
poate fi interpretat ca un acord explicit al achizitorului pentru modificarea „preŃului 
contractului”, totalizând 5.903.312,72 lei, preŃ prevăzut în mod expres la art. 5.1 şi 
necondiŃionat de exprimarea acestuia într-o altă valută sau de evoluŃia cursului de schimb, 
Curtea constatând că în mod justificat prima instanŃă nu a primit punctul de vedere al 
reclamantei, din moment ce nici măcar ofertantul nu a adoptat, până la data încheierii 
contractului, o conduită care să susŃină o asemenea interpretare a convenŃiei părŃilor. 

În acest sens, Curtea consideră ca exemplificativ şi suficient faptul că, în condiŃiile 
unei rapide, sesizabile şi substanŃiale evoluŃii negative a cursului de schimb, pe parcursul 
perioadei ce a urmat momentului întocmirii şi depunerii ofertei financiare, respectiv luna 
august 2008, SC „A.” SA a făcut cunoscut autorităŃii achizitoare, prin înscrisul datat 27 
octombrie 2008, aflat la fila 105 dosar fond, că îşi „menŃine oferta prezentă în cadrul acestei 
licitaŃii pentru încă 3 luni, respectiv până la data de 28.01.2009”. 



Prelungirea duratei de valabilitate a ofertei prezentate, în întregul ei, cu încă trei luni, 
fără a se face nici cea mai mică referire la conŃinutul Centralizatorului propunerii financiare - 
Formular 9, sau la pretinsa „modalitate de determinare a preŃului de livrare”, nu poate fi 
interpretată decât ca o menŃinere a elementelor ce au fost avute în vedere la întocmirea ofertei, 
atât în ceea ce priveşte preŃul de livrare per unitate de produs şi preŃul total ofertat, cât şi în 
ceea ce priveşte modalitatea de calcul a acestuia. 

Or, dacă s-ar fi dorit actualizarea ofertei, întocmită la un curs de 3,5224 lei/euro, la 
data de 26.08,2008, conform metodologiei evocate de reclamantă, nimic nu ar fi împiedicat-o 
pe aceasta ca, la data încheierii contractului de furnizare, respectiv la data de 28 ianuarie 
2009, când cursul de schimb era de 4,2340 lei/euro, să ceară corelarea preŃului înscris la art. 
5.1, per unitate de produs şi per total, cu valoarea actualizată, rezultată din aplicarea cursului 
de la acea dată, evoluŃia nefavorabilă a acestuia putând fi sesizată chiar şi în momentul în care 
s-a dat acceptul de menŃinere a ofertei, în toate elementele sale, până la data de 28 ianuarie 
2009. 

Or, în loc să ceară rediscutarea elementelor ofertei financiare, plecând de la o situaŃie 
cunoscută de mai mult timp, în ce priveşte degradarea cursului de schimb, şi în principal 
clauza referitoare la preŃul contractului, s-a preferat o cale ocolită şi netransparentă, 
modificându-se conŃinutul art. 18, referitor la „Ajustarea preŃului contractului”. 

Cum modificarea convenită, care permitea furnizorului să îşi ajusteze preŃurile „în 
funcŃie de evoluŃia cursului leu/euro la data efectuării plăŃii, faŃă de data ofertării”, reprezintă 
o abatere majoră, nu numai de la documentaŃia ce a stat la baza desfăşurării procedurii de 
achiziŃie publică, având în vedere că, în Formularul 11 „Contract de furnizare”, la art. 19.1 se 
prevede că „Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor 
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract", dar şi de la 
dispoziŃiile art. 97 alin. l din H.G. nr. 925/2006, care stabilesc, cu valoare de principiu, că 
preŃul contractului de achiziŃie publică este ferm, exprimat în lei sau, după caz, în valută, 
Curtea consideră că în mod justificat prima instanŃă a apreciat că această „înŃelegere” este 
lovită de nulitate. 

Dacă, din motive ce nu interesează cauza, s-a acceptat ca preŃul să nu mai fie exprimat 
în valută, pentru a nu se ajunge în situaŃia ca echivalentul acestuia în lei să depăşească totalul 
ofertei financiare înscrisă în Formularul 9 şi deci să pună sub semnul nelegalităŃii contractul, 
în întregul său, Curtea a apreciat că această „inginerie financiară” nu poate produce efecte 
juridice, şi că în mod justificat prima instanŃă a apreciat că conŃinutul art.18.1 din contract este 
contrar normelor legale, care impun ca ofertele să fie ferme, şi ca modificarea preŃului să se 
facă numai în condiŃiile limitativ prevăzute de lege, neputându-se accepta ca criteriul esenŃial, 
pe baza căruia s-a atribuit contractul, respectiv „preŃul cel mai scăzut”, să fie transformat într-
unul aleatoriu, ce Ńine de elemente neavute în vedere la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea 
procedurilor de achiziŃie publică, proceduri guvernate de prevederile OUG nr. 34/2006. 

Şi în ipoteza în care s-ar accepta că valoarea per unitate produs se stabilea în funcŃie 
de evoluŃia cursului leu/euro, la data efectuării plăŃii, faŃă de data ofertării, Curtea a apreciat 
că atâta timp cât, prin art. 4.2 din contract, „Achizitorul se obligă să achiziŃioneze şi să 
plătească preŃul convenit în prezentul contract”, şi cât timp singura clauză referitoare la preŃul 
contractului este cea inserata la art. 5.1, verificarea îndeplinirii obligaŃiei menŃionate trebuia 
să se facă exclusiv prin raportare la preŃul contractului, care este de 5.903.312 lei, şi nu în 
funcŃie de preŃul pretins pentru fiecare unitate de produs în parte, chiar dacă acestea au fost 
facturate separat, pe măsura livrării. 

PreŃul fiind, cu deosebire în materia achiziŃiilor publice, un element esenŃial al 
procedurii, atât la momentul întocmirii ofertei financiare, dar şi la momentul încheierii 
contractului, Curtea a apreciat că orice modificare a acestuia ar fi trebuit să fie rezultatul 
acordului necontestat de voinŃă al părŃilor contractante, neputându-se accepta, în nici o 
împrejurare şi sub nici o formă, ideea că valoarea la care s-a adjudecat contractul de achiziŃie 
publică este una estimativă, neobligatorie pentru părŃi, şi că ea poate varia în funcŃie de 
elemente de calcul ce nu au fost făcute publice, prin documentaŃia de atribuire şi prin raportul 
de finalizare a procedurii de achiziŃie, simpla exprimare a valorii produselor în două sau mai 



multe valute nesemnificând legal şi convenŃional şi o recunoaştere a acestei expresii valorice 
ca fiind o modalitate absolută de calcul a valorii contractului. 

De altfel, şi în ipoteza în care s-ar fi recunoscut valabilitatea clauzei inserate la art. 
18.1 din contract, prima instanŃă nu putea primi cererea reclamantei, din moment ce nu s-a 
prevăzut în mod expres că această pretinsă modalitate de calcul conduce la modificarea 
automată a valorii totale a contractului, convenită prin art. 5.1, fără îndeplinirea nici unei 
formalităŃi.  

Chiar dacă s-ar accepta că evoluŃia nefavorabilă a cursului de schimb valutar, pe o 
perioadă lungă de timp, constituie o „circumstanŃă care lezează interesele comerciale 
legitime” ale părŃilor, ca una ce nu a putut fi prevăzută la data încheierii contractului, acest 
fapt nu dispensa partea interesată de obligaŃia de a solicita, pe temeiul art. 19.1 din contract, 
„modificarea clauzelor contractului, prin act adiŃional”, numai voinŃa exprimată de părŃi prin 
acest „amendament” fiind obligatorie pentru părŃi, cu atât mai mult cu cât clauza referitoare la 
preŃ Ńine de esenŃa procedurii de achiziŃie publică, care nu poate fi eludată de părŃi prin 
proceduri netransparente. 

Or, aşa cum s-a mai subliniat anterior, nimic nu împiedica pe reclamantă să ceară 
achizitorului, în momentul încheierii contractului, să menŃioneze în mod expres în contract, la 
clauza referitoare la preŃ faptul că nu mai poate menŃine preŃul în euro ofertat, însumând 
1.408.348,51 euro, calculat la un curs de 3,5224 lei/euro, întrucât la data de 28 ianuarie 2009 
acesta ajunsese la un curs de 4,2340 lei/ euro, sau ca, pe parcursul executării contractului, să 
solicite punerea de acord a clauzei de la art. 18.1 cu conŃinutul prevederilor art. 5.1 din 
contract, prin încheierea unui act adiŃional corespunzător noii situaŃii apărute, orice altă 
înŃelegere trebuind considerată ca fiind ilicită, ca una ce era menită a ocoli procedura instituită 
prin O.U.G. nr. 34/2006.  

Ca atare, atâta timp cât contractul nu s-a modificat în condiŃiile art. 19.1 din contract, 
iar clauza de la art. 18.1 nu opera de plin drept, în ceea ce priveşte conŃinutul art. 5.1 din 
contract, iar reclamanta-recurentă şi-a menŃinut în totalitate oferta întocmită la data de 26 
august 2008, deci inclusiv în ceea ce priveşte valoarea în lei a produselor ce urmau a fi livrate, 
deşi cunoştea sau trebuia să cunoască că, spre finele anului 2008, a intervenit o depreciere 
rapidă şi semnificativă a cursului de schimb leu/euro, faŃă de ce a fost avut în vedere la 
întocmirea ofertei, Curtea, asemeni primei instanŃe, consideră că preŃul la care trebuia 
executat contractul este cel convenit la art.5.1, întrucât acesta nu a fost modificat în condiŃiile 
art. 19.1 din contract, iar prevederea de la art. 18.1 denaturează, în mod evident şi substanŃial, 
condiŃiile în care a fost atribuit contractul, fiind contrară dispoziŃiilor art. 97 din H.G. nr. 
925/2006, şi că nu are nici o semnificaŃie, din perspectiva contractului, care se constituie în 
lege a părŃilor, faptul că, din motive ce instanŃa nu a fost chemată a le verifica, autoritatea 
contractantă a acceptat să plătească contravaloarea primelor opt autogunoiere achiziŃionate la 
un preŃ superior celui menŃionat în oferta financiară, intervenită în luna august 2008. 

Drept urmare, constatând că nu se contestă că, prin plăŃile efectuate în cursul anului 
2009, achizitorul a plătit furnizorului suma totală de 5.903.312,72 lei, Curtea consideră că în 
mod justificat prima instanŃă a reŃinut că contractul a fost executat la nivelul la care s-a 
încheiat şi că, prin plata respectivei sume, achizitorul se consideră eliberat de obligaŃia de 
plată a sumei de 108.538,69 lei, rămasă neachitată din factura nr. 978 din 11.08.2009, şi a 
sumei de 1.047.118,65 lei, neachitată din factura nr. 995/19.08.2009, având în vedere că 
aceste sume exced valorii contractului, în condiŃiile în care, la data perfectării acestuia, 
reclamanta-recurentă şi-a menŃinut, în mod ferm, oferta întocmită la data de 26 august 2008, 
chiar dacă la elaborarea acesteia a luat în calcul un curs de 3,5224 lei/euro, faŃă de cursul de 
4,2340 lei/euro în vigoare la data semnării contractului. 

În consecinŃă, constatând că în mod justificat prima instanŃă a apreciat că prevederile 
art. 18.1 din contractul nr. 7516/28.01.2009 sunt lovite de nulitate, ca unele ce contravin 
dispoziŃiilor art. 97 din H.G. nr. 925/2006, că simplul fapt că oferta a fost întocmită prin 
raportare la două monede diferite nu înseamnă că preŃul contractului a fost exprimat în valută 
şi că executarea lui trebuia să se facă Ńinând seama de aceasta, atâta timp cât nu s-a adus nici o 
modificare ofertei financiare prezentate şi clauzei inserate la art. 5 din contract, şi că s-a plătit 



preŃul stipulat, care este de 5.903.312,72 lei, Curtea apreciară că, cu deplin temei, prima 
instanŃă a respins pretenŃiile reclamantei pentru obligarea pârâtei la plata sumei de 
1.155.657,34 lei, reprezentând rest de plată din facturile nr. 995/19.08.2009 şi nr. 
978/11.08.2009. 

Întrucât s-a constatat că „debitul principal” nu este datorat, Curtea a apreciat că în mod 
legal prima instanŃa a respins cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata de penalităŃi de 
întârziere, pentru neachitarea facturilor nr. 995/19.08.2009 şi nr. 978/11.08.2009 (parŃial), din 
moment ce suma reclamată neachitată depăşea valoarea convenită prin contract, iar preŃul 
contractului nu a fost modificat în condiŃiile convenite la art. 19.1 din contract, pentru a fi 
opozabil achizitorului-pârât; în cauză nedatorându-se nici cheltuielile de judecată solicitate, 
nefiind întrunite condiŃiile cerute de art. 274 Cod procedură civilă. 

În ceea ce priveşte critica ce se aduce hotărârii primei instanŃe în partea referitoare la 
admiterea cererii reconvenŃionale, formulata de pârâtul-reclamant Municipiul Iaşi, Curtea a 
apreciat că aceasta este nejustificată, din moment ce, prin chiar cererea de recurs, furnizorul 
confirmă că, potrivit Actului adiŃional înregistrat la Primăria Iaşi sub nr. 2415/02.07.2009, 
„noul termen de livrare a produselor contractate a devenit 11 iunie 2009, respectiv finele 
perioadei de graŃie – 11 iulie 2009". 

Cum în cauză este necontestat faptul că cele două autogunoiere de 22 mc au fost 
predate achizitorului prin procesele verbale încheiate la data de 13 august 2009 şi respectiv la 
data de 21 august 2009, era evident că livrarea acestora s-a făcut cu depăşirea „perioadei de 
graŃie” convenită, fapt de natură a atrage răspunderea furnizorului, în condiŃiile stabilite prin 
art. l0.l din contract. 

Faptul că achizitorul a întârziat plata preŃului produselor livrate nu este de natură să 
exonereze pe furnizor de răspunderea ce-i revine, decurgând din neîndeplinirea în termen a 
propriilor sale obligaŃii, nici o clauză contractuala şi cu atât mai puŃin normă legala 
necondiŃionând angajarea răspunderii uneia din părŃi de măsurile menite a sancŃiona conduita 
culpabilă a celeilalte părŃi, în condiŃiile în care, prin contract, nu s-a stabilit o asemenea 
condiŃionalitate, iar sancŃiunile au fost reglementate în mod separat pentru furnizor şi 
respectiv pentru achizitor; considerente pentru care s-a menŃinut hotărârea atacată şi în această 
parte, iar în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, recursul reclamantei a fost respins în 
întregul său. 

9. Suspendare executare act administrativ. Procedură prealabilă efectuată prin 
e-mail. ConsecinŃe 

Nu se poate reŃine că reclamanŃii au formulat plângere prealabilă, înscrisul 
depus la dosar intitulat ca atare nefiind însoŃit de dovada confirmării de 
primire. Procedura efectuată prin e-mail este prevăzută în prezent de 
dispoziŃiile art.132 indice 1 ale legii 202/2010 pentru accelerarea 
soluŃionării proceselor care stipulează „ instanŃa va putea dispune ca 
încunoştinŃarea părŃilor să se facă şi telefonic, telegrafic, prin fax, poştă 
electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură, după caz, 
transmiterea textului actului supus comunicării ori înştiinŃarea pentru 
prezentarea la termen, precum şi confirmarea primirii actului, respectiv a 
înştiinŃării, dacă părŃile au indicat atele corespunzătoare în acest scop.” 
Or, în cauză, s-a făcut doar dovada transmiterii textului plângerii 
prealabile, nu şi dovada confirmării primirii actului de către pârâte. Astfel 
nu există dovada confirmării primirii acestui e-mail, pentru a putea fi 
considerat că pârâtele au luat la cunoştinŃă de acest act şi că procedura 
prealabilă a fost îndeplinită. 

Decizia nr. 105 din 16 martie 2011  

Prin cererea înregistrata pe rolul CurŃii de Apel Iaşi sub nr. 152/45/2011 reclamanŃii 
Sindicatul „S.” JudeŃ Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat-salariaŃi ai Institutului de 



Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, şi Sindicatul Camera Medicilor Iaşi, în numele şi 
pentru membrii de sindicat-medici în cadrul Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie 
Iaşi au solicitat instanŃei, în contradictoriu cu pârâŃii Guvernul României şi Ministerul 
SănătăŃii suspendarea în parte a HG nr. 85/02.02.2011 respectiv art. 1 alin. 1 lit. b), alin. 3 şi 
alin. 4 privind desfiinŃarea Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi şi 
reorganizarea acestuia în Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, precum şi a 
măsurilor cuprinse în întregul act normativ, dacă se raportează la prevederile a căror anulare 
se solicită. 

 În motivarea cererii, reclamanŃii a susŃinut că prin HG nr. 85/02.02.2011 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 101 din 08.02.2011, cu data intrării în vigoare 08.03.2011, respectiv art. 
1 alin. 1 lit. b), alin. 3 şi alin. 4 privind desfiinŃarea Institutului de Gastroenterologie şi 
Hepatologie Iaşi şi reorganizarea acestuia în Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, 
sunt încălcate dispoziŃiile art.1 şi 2din legea 52/2003 privind transparenŃa decizională. 

La baza adoptării actului normativ a cărei suspendare o solicită nu au existat 
considerente de ordin practic sau concret, nu s-au efectuat studii de fezabilitate, nu s-a 
analizat impactul comasării asupra actului medical. 

La termenul din 28.02.2011 reclamanŃii au arătat că preluarea s-a produs efectiv, 
motivat de faptul că, deja Spitalului ”Sf. Spiridon” Iaşi apare pe toate actele Institutului de 
Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, care s-a transformat în Centru de Gastroenterologie, 
fără să fie încă îndeplinire condiŃiile legale. 

Însăşi Hotărârea de Guvern a cărei suspendare se solicită, prevedea ca pierderea 
personalităŃii juridice a Institutului de Gastroenterologie, să aibă loc abia după elaborarea 
ordinului de ministru privind structura organizatorică, aşa cum arată art. 5 din această 
hotărâre, care face trimitere la art. 2 alin.1, ”structura organizatorică se va elabora în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”. 

Dacă s-ar analiza cele două condiŃii, aparenŃa de legalitate şi nelegalitatea aplicării 
acestui act, s-ar observa că a fost încălcată legea transparenŃei. A fost depus un proiect de 
Hotărâre de Guvern la data de 1 februarie 2011, iar pe data de 2 februarie 2011 s-a elaborat 
această hotărâre şi pe data de 8 februarie a fost publicată în Monitorul Oficial. 

De asemenea, din însăşi actele depuse de către pârâtă, rezultă că această reorganizare 
viza doar o singură reorganizare, a unei singure unităŃi spitaliceşti din judeŃul Iaşi. Solicită a 
se avea în vedere nota de prezentare la proiectul de Hotărâre privind desfiinŃarea unei unităŃi 
sanitare publice cu paturi din JudeŃul Iaşi, aflată la dosar. 

În legătură cu paguba iminentă care s-ar putea produce, reclamanŃii solicită a se avea 
în vedere, în primul rând, faptul că, la institut, 60% din cheltuieli erau alocate pacienŃilor, în 
condiŃiile în care prin comasare s-ar produce o uniformizare dăunătoare pentru pacient, ale 
cărui cheltuieli directe s-ar reduce la 30% . 

De asemenea, prin natura acestui institut, prin înalta performanŃă pe care o deŃineau, 
pacienŃii puteau fi programaŃi la un computer tomograf, pentru explorări imagistice 
performante, în termen de maxim o oră de la stabilirea indicaŃiei pentru urgenŃă şi în maxim 
24 - 48 de ore, în cazurile curente, venindu-se astfel în sprijinul sănătăŃii pacienŃelor. 

Or, Spitalul Sf. Spiridon nu poate asigura în timp util programările pentru explorări 
imagistice, care se fac peste mai multe săptămâni. 

În drept au fost invocate prevederile art.14 şi 15 din Legea nr. 554/02.12.2004 . 
Pârâtul Guvernul României a formulat, în termen legal, întâmpinare prin care a 

invocat excepŃia lipsei procedurii prealabile potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 
554/02.12.2004 reclamanŃii nefăcând dovada îndeplinirii procedurii prealabile, situaŃie în care 
cererea lor este inadmisibilă. Pe fond arată că cererea este nefondată. Astfel în ceea ce 
priveşte suspendarea . 85/02.02.2011, din conŃinutul art. 14 alin.1 al Legii 554/2004 rezultă că 
pentru soluŃionarea favorabilă a cererii de suspendare, trebuie îndeplinite în mod cumulativ 
două condiŃii: cazul să fie bine justificat şi paguba să fie iminentă, or reclamanŃii nu au făcut 
dovada îndeplinirii acestor cerinŃe..  

Pârâtul Ministerul SănătăŃii a formulat, în termen legal, întâmpinare prin care a 
invocat cu prioritate excepŃia inadmisibilităŃii pentru lipsa procedurii prealabile potrivit art. 7 



alin. 1 din Legea nr. 554/02.12.2004 reclamanŃii nefăcând dovada îndeplinirii procedurii 
prealabile, situaŃie în care cererea lor este inadmisibilă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului cu prioritate asupra excepŃiei neefectuării 
procedurii prealabile, potrivit dispoziŃiilor art. 137 Cod procedură civilă, curtea a apreciat 
excepŃia ca fiind întemeiată, pentru următoarele motive: 

În fapt, prin cererea de faŃă, reclamanŃii Sindicatul „S.” JudeŃ Iaşi, în numele şi pentru 
membrii de sindicat-salariaŃi ai Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, şi 
Sindicatul Camera Medicilor Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat-medici în cadrul 
Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, indicaŃi în tabelele anexă au solicitat 
instanŃei, în contradictoriu cu pârâŃii Guvernul României şi Ministerul SănătăŃii suspendarea 
în parte a HG nr 85/02.02.2011. 

În drept, potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrative, “Înainte de a se adresa instanŃei de contencios administrativ competente, 
persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un 
act administrativ unilateral trebuie să solicite autorităŃii publice emitente, în termen de 30 de 
zile, de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte a acestuia. Plângerea se poate 
adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există.” 

De asemenea potrivit art. 14 alin 1 din Legea nr. 554/2004 (1) In cazuri bine justificate 
şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiŃiile art. 7, a autorităŃii 
publice care a emis actul sau a autorităŃii ierarhic superioare, persoana vătămată poate sa ceara 
instanŃei competente sa dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral pana la 
pronunŃarea instanŃei de fond. 

InstanŃa a reŃinut că litigiul de faŃă este incontestabil un litigiu de contencios 
administrativ, pentru soluŃionarea căruia art. 7 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 a instituit o obligaŃie imperativă în sarcina persoanei care se consideră vătămată 
într-un drept al său sau într-un interes legitim, de a se adresa, anterior învestirii instanŃei, 
autorităŃii emitente a actului administrativ atacat, pentru a solicita revocarea, în tot sau în 
parte.  

Această procedură prealabilă reprezintă o condiŃie prevăzută de legea specială în 
materie pentru exercitare dreptului la acŃiune în contenciosul administrativ, iar neîndeplinirea 
sa de către reclamant echivalează cu un fine de neprimire atât pentru acŃiunea ce are ca obiect 
anularea cât şi pentru cea vizând suspendarea actului administrativ. 

InstanŃa nu poate reŃine că reclamanŃii au formulat plângere prealabilă, înscrisul depus 
la dosar intitulat ca atare nefiind însoŃit de dovada confirmării de primire. ReclamanŃii susŃin 
că au efectuat această procedură prin e-mail. Curtea a constatat că această modalitate de 
comunicare este prevăzută în prezent de dispoziŃiile art.132 indice 1 ale legii 202/2010 pentru 
accelerarea soluŃionării proceselor care stipulează „ instanŃa va putea dispune ca 
încunoştinŃarea părŃilor să se facă şi telefonic, telegrafic, prin fax, poştă electronică sau prin 
orice alt mijloc de comunicare care asigură, după caz, transmiterea textului actului supus 
comunicării ori înştiinŃarea pentru prezentarea la termen, precum şi confirmarea primirii 
actului, respectiv a înştiinŃării, dacă părŃile au indicat atele corespunzătoare în acest scop.” Or 
în cauză curtea a constatat că s-a făcut doar dovada transmiterii textului plângerii prealabile, 
nu şi dovada confirmării primirii actului de către pârâte. Astfel nu există dovada confirmării 
primirii acestui e-mail, pentru a putea fi considerat că pârâtele au luat la cunoştinŃă de acest 
act şi că procedura prealabilă a fost îndeplinită. 

Pentru toate aceste motive expuse anterior, având în vedere şi prevederile art. 109 pct. 
2 din Codul de procedură civilă, în raport de care “în cazurile anume prevăzute de lege, 
sesizarea instanŃei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile 
stabilite de acea lege”, precum şi faptul că neîndeplinirea acestei proceduri a fost invocată de 
către pârâte prin întâmpinare, Curtea a admis excepŃia lipsei procedurii prealabile în privinŃa 
cererii formulate de către reclamanŃii Sindicatul „S.” JudeŃ Iaşi, în numele şi pentru membrii 
de sindicat-salariaŃi ai Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, şi Sindicatul 
Camera Medicilor Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat-medici în cadrul Institutului 
de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, indicaŃi în tabelele anexă, în contradictoriu cu pârâŃii 



Guvernul României şi Ministerul SănătăŃii şi a respins întreaga cererea pentru acest motiv ca 
inadmisibilă, deoarece procedura prealabilă este o condiŃie specială de exerciŃiu a dreptului la 
acŃiune. 

FaŃă de ordinea de soluŃionare a excepŃiilor şi disp. art.137 C.pr.civ susŃinerile 
reclamanŃilor privind fondul cauzei nu se mai impun a fi analizate. 

10. Căi extraordinare de atac. Revizuire. ExcepŃia inadmisibilităŃii. CondiŃii şi 
cazuri în care devine incidentă 

Potrivit dispoziŃiilor art. 322 alin. 1 pct. 5 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri 
rămasă definitivă în instanŃa de apel sau prin neapelare, precum, şi a unei 
hotărâri dată de o instanŃă de recurs atunci când evocă fondul se poate cere 
atunci când “după darea hotărârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare, 
reŃinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăŃişate dintr-o 
împrejurare mai presus de voinŃa părŃilor, ori dacă s-a desfiinŃat sau s-a 
modificat hotărârea unei instanŃe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei 
revizuire se cere”.  

Nu sunt îndeplinite condiŃiile prev de art. 322 pct 5 c.pr.civ , întrucât adresele de 
care face vorbire revizuentul nu întrunesc condiŃiile prevăzute de text, 
respectiv să fi fost nou descoperite după pronunŃarea sentinŃei, din cauze 
mai presus de voinŃa părŃilor, ori să fi fost reŃinute de partea potrivnică, din 
moment ce acestea au fost emise la cererea revizuentului, iar nu „reŃinute” 
de intimată. 

În ceea ce priveşte motivul de revizuire reglementat de art. 322 pct. 5 C. proc. 
civ., înscrisurile invocate nu pot fi considerate înscris nou care să nu fi 
putut fi prezentat instanŃei de fond dintr-o împrejurare mai presus de voinŃa 
revizuentului, în accepŃiunea Codului de procedură civilă, cerinŃa dovedirii 
împrejurării mai presus de voinŃa părŃii pentru înfăŃişarea actului nefiind 
aşadar îndeplinită. 

Decizia nr. 113 din 21 martie 2011 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanŃe sub nr.298/45//2009 revizuientul G.N. 
a solicitat revizuirea în temeiul art. 322 pct. 2 şi 5 a sentinŃei 15/CA/28.01.2008 a CurŃii de 
Apel Iaşi, pronunŃată în dosarul 353/45/2007 având ca obiect obligarea pârâŃilor la 
promovarea sa din categoria A – corpul agenŃilor de poliŃie, în categoria B – corpul ofiŃerilor 
de poliŃie, raportat studiilor absolvite şi a vechimii în cadrul poliŃiei române, iar în subsidiar 
valorificarea notei obŃinute la concursul susŃinut în perioada 20-22.02.2009. 

În motivarea cererii revizuientul arată că instanŃa nu s-a pronunŃat asupra excepŃiei 
lipsei calităŃii procesuale pasive invocate de C.N.C.D. nici prin sentinŃa 15/CA/2008 şi nici 
prin încheierea de şedinŃă din 21.01.2008, de amânare a pronunŃării, deşi la termenul din 
2.07.2007 a chemat în judecată această instituŃie, care a fost citată ca pârât, depunând la dosar 
punctul său de vedere privind cauza pe rol, însă instanŃa de fond nu a Ńinut cont nici de acesta 
şi nici nu s-a pronunŃat asupra excepŃiei de lipsă de calitate pe care CNSC a invocat-o, astfel 
cum s-a arătat mai sus, aşa încât că sunt incidente dispoziŃiile art. 322 pct. 2 Cod procedură 
civilă. 

În ce priveşte pct. 5 al aceluiaşi articol, invocat ca temei al admisibilităŃii cererii de 
revizuire, arată reclamantul că ulterior pronunŃării sentinŃei civile 15/CA/2008 a luat 
cunoştinŃă personal, din discuŃiile purtate cu P.R., că agenŃilor de poliŃie declaraŃi ini Ńial 
respins, cu note egale cu ultimul candidat admis, ulterior au fost admişi, aprobându-li-se 
valorificarea notelor obŃinute la concursul din 12.10.2006, deşi reclamantul participase la un 
concurs similar, Ńinut în februarie 2006, de rezultatele căruia nu a beneficiat însă în condiŃiile 
similare aplicate colegilor săi. 

Intimata M.A.I. prin întâmpinare invocă excepŃia de inadmisibilitate a cererii de 
revizuire, întrucât: 



- în raport cu prevederile pct. 2 al art. 322 Cod procedură civilă cererea de revizuire de 
faŃă este tardivă, fiind depăşit termenul de 1 lună prevăzut de text, în condiŃiile în care 
recursul promovat de reclamant împotriva sentinŃei civile 15/CA/2008 în litigiu, a fost respins 
deja prin decizia 3875/4.11.2008 a Î.C.C.J. 

De asemenea, instanŃa a apreciat corect rolul CNCD în cauza supusă judecăŃii, autorul 
revizuirii neputând justifica interesul în soluŃionarea cererii de revizuire pe acest considerent; 

- cât priveşte pct. 5 al art. 322, consideră pârâta că adresele de care face vorbire 
revizuentul nu întrunesc condiŃiile prevăzute de text, respectiv să fi fost nou descoperite după 
pronunŃarea sentinŃei, din cauze mai presus de voinŃa părŃilor, ori să fi fost reŃinute de partea 
potrivnică, din moment ce acestea au fost emise la cererea revizuentului, iar nu „reŃinute” de 
intimată. 

Intimata I,G.P.R. Bucureşti prin întâmpinare invocă de asemenea excepŃia de 
inadmisibilitate a cererii de revizuire formulate în cauză, întrucât sentinŃa 15/CA/2008 a 
CurŃii de Apel Iaşi este irevocabilă conform deciziei I.C.C.J. 3875/4.11.2008, astfel că aceeaşi 
sentinŃă nu poate fi atacată pe calea extraordinară a revizuirii, întrucât nu îndeplineşte 
condiŃiile prevăzute de art. 322 Cod procedură civilă, respectiv de a fi rămas definitivă „prin 
neapelare”, ori să fie emisă de instanŃa de recurs, atunci când se evocă fondul. 

Consideră intimata că nici condiŃia prevăzută de art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă 
nu este îndeplinită în cauză, întrucât revizuentul nu precizează care sunt înscrisurile pretins 
noi, nu le depune anexat cererii de revizuire, ci se rezumă la evocarea din nou a fondului 
cauzei, ceea ce implică în realitate o încercare de rejudecare a fondului într-o cale 
extraordinară de atac. 

InstanŃa a dispus ataşarea dosarului de fond. 
Curtea, verificând prioritar admisibilitatea căii extraordinare de atac promovate de 

reclamantul G.N. împotriva sentinŃei civile 15/CA/2008, prin prisma dispoziŃiilor legale 
incidente a constat că excepŃia de inadmisibilitate invocată de intimate este întemeiată şi a 
admis-o prin sentinŃa 150/20.07.2009. 

Revizuientul a declarat recurs împotriva acestei sentinŃe care a fost admis prin decizia 
4369/15.10.2010 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, sentinŃa atacată fiind casată 
iar cauza trimisă spre rejudecare. 

În considerentele deciziei 4369/15.10.2010 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie s-a reŃinut că prima instanŃă nu a respectat principiul rolului activ al judecătorului şi 
principiul contradictorialităŃii întrucât la ultimul termen de judecată a acordat părŃii cuvântul 
fără a individualiza motivele care susŃin aceste excepŃii. 

În rejudecare curtea a acordat cuvântul părŃilor pe excepŃia inadmisibilităŃii sub 
aspectul tuturor motivelor invocate de intimaŃi aşa cum rezultă din încheierea din 14.03.2011.  

Analizând excepŃia inadmisibilităŃii în raport de primul considerent invocat, respectiv 
faptul că sentinŃa atacată în cauză nu ar fi supusă căii de atac a revizuirii, curtea a reŃinut că, 
textul de la art. 322 Cod procedură civilă prevede posibilitatea revizuirii unei hotărâri rămase 
definitive în instanŃa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri date de o instanŃă de 
recurs atunci când evocă fondul”, deci a unei hotărâri cu caracter irevocabil, în caz contrar 
partea având deschisă calea căilor ordinare de atac împotriva hotărârii vizate prin cerere. 

În speŃă însă, revizuentul atacă la 4.05.2009, o hotărâre de fond pronunŃată în 
28.01.2008 care fusese supusă căii de atac a recursului, de însuşi revizuent şi care a rămas 
irevocabilă prin respingerea recursului prin decizia 3875/4.11.2008 pronunŃată de Înalta Curte 
de CasaŃie şi JustiŃie care a menŃinut sentinŃa civilă 15/CA/2008. 

O astfel de hotărâre, a apreciat instanŃa, poate face obiectul revizuirii, deoarece 
instanŃa de control nu a schimbat situaŃia de fapt reŃinută de prima instanŃă. Acesta este, în 
opinia curŃii înŃelesul noŃiunii de « evocare a fondului » menŃionată în finalul textului art. 322 
alin. 1 C. proc. civ. (condiŃia evocării fondului referindu-se nu doar la hotărârile instanŃei de 
recurs, ci şi la celelalte hotărâri), respectiv « evocarea fondului » presupune reŃinerea unei alte 
situaŃii de fapt, când este vorba de soluŃionarea pricinilor în căi de atac 

Rezultă aşadar că reclamantul are deschisă calea extraordinară de atac a revizuirii 
împotriva sentinŃei civile 15/CA/2008 acesta fiind o hotărâre rămasă definitivă în urma 



recursului deoarece prin decizia 3875/4.11.2008 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie s-a menŃinut sentinŃa şi nu s-a evocat fondul, recursul fiind respins, nestabilindu-se o 
altă situaŃie de fapt.  

Prin urmare în acest caz este revizuibilă sentinŃa pronunŃată de prima instanŃă şi nu 
decizia pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. Pe cale de consecinŃă excepŃia 
invocată este nefondată sub acest motiv. 

Procedând la analiza excepŃiei inadmisibilităŃii cererii de revizuire invocată de intimat 
în raport de incidenŃa pct. 2 şi 5 al aceluiaşi articol, curtea a reŃinut următoarele: 

În cauză nu sunt incidente dispoziŃiile art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă potrivit 
cărora revizuirea poate fi cerută daca instanŃa s-a pronunŃat asupra unor lucruri, care nu s-au 
cerut sau nu s-a pronunŃat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut. 

Revizuientul a invocat acest motiv în considerarea faptului că instanŃa nu s-a pronunŃat 
asupra excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive invocate de C.N.C.D. Or ipotezele vizate de 
art.322 pct 2 se referă la inadvertenŃele dintre obiectul pricinii supuse judecăŃii şi ceea ce 
instanŃa a hotărât, deci la pretenŃiile concrete formulate de reclamant în cererea de chemare în 
judecată. ExcepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive constituie doar în mijloc procedural de 
apărare, şi nu o cerere prin care să se deducă judecăŃii pretenŃii concrete. 

Pe cale de consecinŃă faptul că instanŃa nu s-a pronunŃat asupra excepŃiei lipsei calităŃii 
procesuale pasive invocate de C.N.C.D nu poate face obiect de analiză în cadrul acestei căi 
extraordinare prin prisma motivului prevăzut de art.322 pct 2, excepŃia inadmisibilităŃii fiind 
fondată sub acest aspect. 

În continuare curtea va analiza dacă se încadrează în situaŃia de revizuire menŃionată 
în cererea cu care a fost investită instanŃa, respectiv art. 322 pct. 5, pentru a se verifica dacă 
excepŃia inadmisibilităŃii este întemeiată ori nu şi sub acest aspect. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 322 alin. 1 pct. 5 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri rămasă 
definitivă în instanŃa de apel sau prin neapelare, precum, şi a unei hotărâri dată de o instanŃă 
de recurs atunci când evocă fondul se poate cere atunci când “după darea hotărârii s-au 
descoperit înscrisuri doveditoare, reŃinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi 
înfăŃişate dintr-o împrejurare mai presus de voinŃa părŃilor, ori dacă s-a desfiinŃat sau s-a 
modificat hotărârea unei instanŃe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere”.  

În cauză, curtea a apreciat nu sunt îndeplinite condiŃiile prev de art. 322 pct 5 c.pr.civ , 
întrucât adresele de care face vorbire revizuentul nu întrunesc condiŃiile prevăzute de text, 
respectiv să fi fost nou descoperite după pronunŃarea sentinŃei, din cauze mai presus de voinŃa 
părŃilor, ori să fi fost reŃinute de partea potrivnică, din moment ce acestea au fost emise la 
cererea revizuentului, iar nu „reŃinute” de intimată. 

Astfel, în ceea ce priveşte motivul de revizuire reglementat de art. 322 pct. 5 C. proc. 
civ., curtea a constatat că înscrisurile invocate nu pot fi considerate înscris nou care să nu fi 
putut fi prezentat instanŃei de fond dintr-o împrejurare mai presus de voinŃa revizuentului, în 
accepŃiunea Codului de procedură civilă, cerinŃa dovedirii împrejurării mai presus de voinŃa 
părŃii pentru înfăŃişarea actului nefiind aşadar îndeplinită.  

Mai mult aceste înscrisuri au fost emise după pronunŃarea hotărârii a cărei revizuire se 
cere, deci nu existau la data judecăŃii, nefiind îndeplinite nici cu privire la acest înscris 
condiŃiile de admisibilitate instituite de art. 322 pct. 5 C. proc. civ.  

Dată fiind neîntrunirea acestor condiŃii imperative pentru admisibilitatea cererii de 
revizuire, curtea nu a mai analizat cerinŃa caracterului doveditor al înscrisurilor invocate, 
caracter afirmat de revizuent şi contestat de intimată prin întâmpinare. 

Prin urmare curtea a apreciat că situaŃia expusă de revizuient în nici un caz nu poate fi 
asimilată cazului de revizuire prev de art.322 pct 5 şi nici celui prevăzut de art.322 pct 2. 

Dată fiind neîntrunirea acestor condiŃii imperative pentru admisibilitatea cererii de 
revizuire, curtea a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de reclamantul- 
revizuentul G.N. privind revizuirea sentinŃei 15/CA/28.01.2008 a CurŃii de Apel Iaşi, 
pronunŃată în dosarul 353/45/2007. 

 



11. ExcepŃie de nelegalitate act administrativ. Aviz emis de către Ministerul 
Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale – Comisia pentru acordarea avizului de 
încadrare în condiŃii speciale. 

Nu sunt îndeplinite condiŃiile prev de art. 322 pct 5 c.pr.civ , întrucât adresele 
invocate nu întrunesc condiŃiile prevăzute de text, respectiv să fi fost nou 
descoperite după pronunŃarea sentinŃei, din cauze mai presus de voinŃa 
părŃilor, ori să fi fost reŃinute de partea potrivnică, din moment ce acestea 
au fost emise la cererea revizuentului, iar nu reŃinute de intimată. Aceste 
înscrisuri au fost emise după pronunŃarea hotărârii a cărei revizuire se 
cere, deci nu existau la data judecăŃii, nefiind îndeplinite nici cu privire la 
acest înscris condiŃiile de admisibilitate instituite de art. 322 pct. 5 C. proc. 
civ.  

SentinŃa nr. 5 din 7 februarie 2011 

Prin adresa înregistrată pe rolul CurŃii de Apel Iaşi sub nr. 759/45/2010 s-a înaintat de 
către SecŃia litigii de muncă şi asigurări sociale a CurŃii de Apel Iaşi, dosarul 8457/99/2009, 
având ca obiect recursul declarat de către recurenŃii P.D. şi alŃii împotriva sentinŃei 
1347/14.06.2010 a Tribunalului Iaşi, în care a fost invocată excepŃia de nelegalitate a avizului 
nr. 170 din 22.09.2005 emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale – 
Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în condiŃii speciale, excepŃie ridicată de către 
recurenŃi. 

RecurenŃii au invocat, în temeiul dispoziŃiilor art. 4 din L. nr. 554/2004, excepŃia de 
nelegalitate a avizului nr. 170 din 22.09.2005 emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale – Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în condiŃii speciale. 

În motivarea excepŃiei aceştia invocă nelegalitatea avizelor contestate(atât a avizului 
nr. 170 din 22.09.2005 emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale cât şi a 
avizului15623/2001 emis de ITM Iaşi cu privire la care a fost sesizat Tribunalul Iaşi prin 
aceeaşi încheiere ) prin analiza fiecăreia dintre etapele prevăzute în acest sens de HG nr. 
1025/2003 astfel: 

Art. 3. - (1) Metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiŃii speciale include 
următoarele etape, în ordinea cronologică indicată: 

a)nominalizarea locurilor de muncă care se solicită a fi încadrate în condiŃii speciale, 
efectuată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu 
reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu 
responsabilul cu protecŃia muncii;1 

Din analiza tuturor întâmpinărilor depuse la dosar, reies date contradictorii: se susŃine 
că angajatorul a nominalizat locuri de muncă atât pentru grupa specială de muncă cât şi pentru 
cea de condiŃii deosebite simultan pentru aceleaşi categorii de personal. Mai apoi, datele la 
care aceasta s-a făcut diferă de la un pârât la altul, fiecare indicând o altă adresă, cu un alt 
număr, dar nimeni nu a depus niciun act doveditor al acestor susŃineri. 

b)solicitarea de verificare a activităŃilor cuprinse în lista locurilor de muncă în condiŃii 
speciale, iniŃiată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după 
caz, cu reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu 
responsabilul cu protecŃia muncii, adresată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia 
se află locul de muncă respectiv sau Comisiei NaŃionale pentru Controlul ActivităŃilor 
Nucleare. Lista locurilor de muncă în care se desfăşoară activităŃi ce pot fi încadrate în 
condiŃii speciale, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, este prevăzută în anexa nr. 1; 

Majoritatea susŃinerilor pârâŃilor cad de acord că abia la sfârşitul anului 2004 SC „F.” 
S.A. a solicitat verificarea tuturor locurilor de muncă, în vederea încadrării în condiŃii speciale 
de muncă, şi nu doar a celor care au fost aprobate prin avizul nr. 70/2005. 

c)verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă sau Comisia NaŃională pentru 
Controlul ActivităŃilor Nucleare a locurilor de muncă nominalizate la lit. a), din punct de 
vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea 



riscurilor profesionale prevăzute de legislaŃia privind protecŃia muncii ori în normele 
fundamentale de securitate radiologică, după caz confirmată prin procesul-verbal întocmit 
conform anexei nr. 2.1, respectiv anexei nr. 2.22. Urmare a acestui fapt, se susŃine că au 
rezultat mai multe buletine de analiză, în baza cărora s-a hotărât încadrarea şi ulterior 
prelungirea încadrării în condiŃii deosebite de muncă, şi nu speciale aşa cum se dorea. 

Aceste buletine de analiză sunt esenŃiale pentru corecta soluŃionare a cauzei. Dar nu au 
fost prezentate instanŃei de fond de către cei care le-au invocat în propria apărare. RecurenŃii 
nu le-au cunoscut niciodată conŃinutul, în unitate nu au avut acces la niciun fel de documente. 
Ştiau doar că uneori se fac măsurători atunci când în unitate nu se lucra cu câteva zile înainte 
pentru ca la verificări să iasă "corect" nivelul de noxe. 

S-a susŃinut, în câteva rânduri, că ar face confuzie între procedurile prevăzute de lege 
pentru condiŃiile speciale şi cele deosebite de muncă. Cunoscând că s-a solicitat încadrarea în 
grupa specială dar s-au emis avize pentru condiŃii deosebite, analiza trebuie să includă 
demersurile care s-au făcut şi au rezultat pentru ambele proceduri. 

d)efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele 
reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului 
de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecŃia muncii, în vederea 
identificării factorilor de risc care nu pot fi înlăturaŃi, conform criteriului prevăzut la art. 2 
alin. (1) lit. c), precum şi a efectelor asupra persoanelor, definite conform criteriului prevăzut 
la art. 2 alin. (1) lit. d); 

In cadrul acestei proceduri nu s-a efectuat nicio expertiză tehnică, deşi era întrunită 
condiŃia prevăzută de art. 2 alin. (1) lit. c): "existenŃa la locurile de muncă în condiŃii speciale 
a unor factori de risc care nu pot fi înlăturaŃi, în condiŃiile în care s-au luat măsurile tehnice şi 
organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislaŃia de 
protecŃie a muncii în vigoare'". 

Arătă că nu s-au adus îmbunătăŃiri în condiŃiile efective de muncă ale salariaŃilor doar, 
în hârtii, lucrurile au fost diferit prezentate. 

ITM Iaşi a consemnat faptul că s-au luat anumite măsuri dar din motive financiare nu 
s-au luat toate, iar vina aparŃine doar angajatorului şi nu se poate imputa ITM, care a aplicat 
amenzi în mai multe rânduri. Consideră că, în aceste condiŃii ITM trebuia să avizeze 
corespunzător încadrarea în condiŃii speciale de muncă până ce angajatorul şi-ar fi depăşit 
problemele financiare. 

e)efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele 
reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului 
de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecŃia muncii, în vederea 
identificării şi interpretării datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de 
întreprindere, al structurilor medicale de medicina muncii şi al comisiilor de expertizare a 
capacităŃii de muncă, pentru confirmarea criteriului stabilit la art. 2 alin. (1) lit. e). 

 Există, atât la nivel de întreprindere cât şi din probele depuse la dosar, dovezi 
concludente despre efectele asupra sănătăŃii muncitorilor.  

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) sunt condiŃionate de rezultatul verificării 
menŃionate la alin. (l)lit.c). 

Ştiind că nu au fost prezentate şi analizate buletinele care au condus, cu uşurinŃă la 
concluzia că nu sunt necesare expertize tehnice şi medicale, dar cunoscând situaŃia efectivă în 
care au lucrat, sunt îndreptăŃiŃi să creadă că avizele respective au fost date cu încălcarea legii. 
Aceste buletine de analiză erau necesare justei soluŃionări a cauzei independent de solicitarea 
de a fi sau nu anulate avizele indicate deoarece, chiar dacă măsurătorile şi verificările au stat 
la baza emiterii lor, în acelaşi timp ele sunt dovezi ale condiŃiilor nocive de muncă ale 
recurenŃilor. 

Mai mult, conŃinutului buletinelor de analiză pe care le-au depus arată că valorile 
înregistrate depăşesc cu mult pe cele admise de lege. 

 (3) în cazul în care angajatorul nu declanşează procedura de încadrare a locurilor de 
muncă în condiŃii speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, 
reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori 



responsabilul cu protecŃia muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de muncă, care vor 
dispune verificarea locurilor de muncă conform alin. (1) lit. c). 

ReclamanŃii au aflat că nu mai beneficiază de grupa specială de muncă doar în 
momentul în care au făcut cereri pentru pensionare. 

S-a procedat la schimbarea încadrării în grupa de muncă fără ca, în prealabil, să se fi 
luat măsuri în sensul îmbunătăŃirii condiŃiilor de muncă. În tot acest timp cuprins între 
01.04.2001-01.08.2005, angajaŃii au primit aceleaşi sporuri la salar de care au beneficiat şi 
anterior, conform grupei I de muncă. Nu au avut niciun motiv să bănuiască faptul că s-a 
schimbat ceva în privinŃa grupei de muncă. 

În baza dispoziŃiilor art. 4 alin. 2 teza I instanŃa a dispus citarea emitentului actului, 
care, la solicitarea instanŃei, a înaintat la dosar, în copie, întreaga documentaŃie ce a stat la 
baza emiterii avizului.  

Pârâta SC „F.” SA a formulat întâmpinare şi concluzii scrise prin care a solicitat 
respingerea excepŃiei, întrucât actul atacat a fost emis cu respectarea tuturor normelor în 
vigoare la acea dată. 

Pârâta arată că la data emiterii avizului cadrul legislativ aplicabil era: 
Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi asigurări sociale de stat, art, 20 

alin. 2 şi 3 , potrivit căruia "Alte locuri de muncă în condiŃii speciale decât cele prevăzute la 
alin. 1 pot fi stabilite numai prin lege"; „ Metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor 
în locuri de muncă în condiŃii speciale se vor stabili prin Hotărâre a Guvernului,.,"HG 
1025/2003 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiŃii 
speciale. 

Legea 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiŃii speciale, art. 1, 
potrivit căruia: „ Începând cu data de 01.04.2001, sunt încadrate în condiŃii speciale, locurile 
de muncă în care se desfăşoară activităŃile prevăzute în anexa nr. 1; locurile de muncă 
prevăzute la alin. 1 sunt cele din unităŃile prevăzute în Anexa 2, care au obŃinut avizul pentru 
îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiŃii speciale, în conformitate cu 
prevederile HG 1025/2003." 

Anexa 1 a Legii 226/2006 cuprinde „Lista locurilor de muncă încadrate în condiŃii 
speciale", iar Anexa 2 cuprinde „UnităŃile care au obŃinut Avizul pentru îndeplinirea 
procedurilor şl criteriile de încadrare în condiŃii speciale", la poziŃia 141 fiind evidenŃiată S.C. 
„F.” S.A. cu Avizul nr. 170/2005 emis pentru 2 locuri de muncă . 

Metodologia şi criteriile de încadrare a locurilor de muncă în condiŃii speciale sunt 
reglementate, în mod strict şi concret, prin HG 1025/2003. 

În conformitate cu prevederile acestui act normativ, angajatorul „F.” S.A. împreună cu 
Sindicatul reprezentativ al salariaŃilor, a parcurs anumite etape strict reglementate de lege, iar, 
în final, s-a emis de către Ministerul Muncii, SolidarităŃii şi Familiei, Avizul nr. 170/2005 
pentru încadrarea locurilor de muncă în condiŃii speciale. Este vorba de recunoaşterea 
condiŃiilor speciale pentru două locuri de muncă din cadrul Laboratorului control nedistructiv 
gama al SecŃiei Mecano-Sudură a S.C. „F.” S.A. Iaşi, având în vedere faptul că acestea se 
încadrează în categoria activităŃilor cu risc radiologie. 

1.Astfel, la art. 2 din HG 1025/2003 sunt definite ;„ Criteriile pentru încadrarea 
persoanelor în locuri de muncă în condiŃii speciale, după cum urmează: 

a) încadrarea locurilor de muncă în grupa 1 de muncă, anterior datei de 01.04.2001; 
b) desfăşurarea activităŃii în condiŃii speciale pe durata programului normal de lucru 

din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la litera a); 
c) existenŃa la locurile de muncă în condiŃii speciale a unor factori de risc care nu pot 

fi înlăturaŃi în condiŃiile în care s-au luat măsurile tehnice şi organizatorice pentru eliminarea 
sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislaŃia de protecŃie a muncii în vigoare: 

 d) efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securităŃii şi sănătăŃii în muncă, 
datorate în exclusivitate unor cauze profesionale şi înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani; 

e) efecte asupra capacităŃii de muncă şi stării de sănătate, evaluate în baza datelor 
medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, de structurile medicale 
de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacităŃii de muncă, pe perioada 



ultimilor 15 ani. 
Încadrarea persoanelor în locuri de muncă în condiŃii speciale se va realiza în 

condiŃiile îndeplinirii tuturor criteriilor menŃionate fa alin. 1" 
2.Art. 3 din HG 1025/2003 prevede metodologia de încadrare a locurilor de muncă în 

condiŃii speciale, ceea ce implică parcurgerea anumitor etape, în ordine cronologică şi anume : 
1)în conformitate cu prevederile art. 3 afin. 1. litera a). S.C. „F.” S.A. a procedat, intr-

o primă fază, la nominalizarea locurilor de muncă considerate a fi compatibile situaŃiei de 
încadrare în condiŃii speciale. 

În acest sens , SC „F.” S.A. a întocmit Lista locurilor de muncă pentru care se solicită 
încadrarea în condiŃii speciale - Adresa nr. 87/140/17.02.2005, din cadrul Laboratorului 
Control Nedistructiv Gama- SecŃia Mecano- Sudură; au fost nominalizate 8 locuri de muncă 
ce prezentau risc radiologie. 

2)în conformitate cu prevederile art. 3 alin, 1). litera b). S.C, „F.” S.A, a formulat 
solicitarea de verificare a activităŃilor cuprinse în lista locurilor de muncă în condiŃii speciale 
iniŃiată de angajator împreună cu Sindicatele reprezentative, adresată Inspectoratului 
Teritorial de Muncă, pe raza căruia se află locul de muncă respectiv sau Comisiei NaŃionale 
pentru Controlul ActivităŃilor Nucleare". 

Solicitarea a fost formulată către această din urmă instituŃie având în vedere că 
acesteia îi revenea în mod exclusiv sarcina verificării locurilor de muncă nominalizate, din 
punct de vedere al respectării normelor de securitate radiologică, 

3)Verificarea de către ITM sau Comisia NaŃională pentru Controlul ActivităŃilor 
Nucleare a focurilor de muncă nominalizate la litera a), din punct de vedere al îndeplinirii 
măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale 
prevăzute de legislaŃia privind protecŃia muncii ori în normele fundamentale de securitate 
radiologică. după caz, confirmată prin procesul-verbal întocmit conform anexei 2.1. respectiv 
anexei 2.2," 

În urma acestei verificări, Comisia NaŃională pentru Controlul ActivităŃii Nucleare a 
emis Procesul Verbal nr. 592/2005, prin care a consemnat îndeplinirea tuturor măsurilor 
tehnico- organizatorice prevăzute în normele de securitate radiologică. 

4) Prin Procesul-Verbal nr. 175/2005 al Institutului de Sănătate Publică Iaşi s-a 
dovedit îndeplinirea etapei prevăzută ta art. 3 litera dj, respectiv criteriul prevăzut la art. 2 
litera c), din HG 1025/2003. 

3 în continuare, în conformitate cu prevederile art. 5 din HG 1025/2003, în vederea 
emiterii Avizului pentru încadrarea în condiŃii speciale a locurilor de muncă cu risc 
radiologie, s-a formulat Adresa nr. 273/140/28.06.2005 către Comisia abilitată prin lege să 
emită astfel de Avize. 

La această Adresă s-au ataşat următoarele înscrisuri: 
-Lista locurilor de muncă semnată de angajator - Adresa nr. 87/140/17.02.2005; 
Dovada încadrării locurilor de muncă din cadrul laboratorului de examinări 

nedistructive în grupa I de muncă, pentru a se dovedi îndeplinirea criteriului prevăzut de art. 
2, afin. 1, litera a) din HG 1025/2003; (Adresa nr. 89/140/2005 a „F.” S.A.) 

Procesul Verbal întocmit de Comisia NaŃională pentru Controlul ActivităŃilor 
Nucleare nr. 592/2005. 

Această etapă este reglementată de art. 5, alin. 3 din HG 1025/2003: în vederea 
obŃinerii Avizelor pentru încadrarea locurilor de muncă în condiŃii speciale, angajatorul va 
depune la Secretariatul Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în condiŃii speciale, 
un dosar cuprinzând următoarele documente: 

a) Lista semnată de angajator şi Sindicatele reprezentative, care cuprinde categoriile 
profesionale şi numărul de angajaŃi ce urmează să fie încadraŃi în condiŃii speciale, inclusiv 
confirmarea respectării criteriului menŃionat la art. 2 aJin. 1 litera b); 

b) Dovada încadrării locului de muncă în grupa I de muncă, conform reglementărilor 
existente până la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000; 

c) Procesul-verbal al ITM sau al Comisiei NaŃionale pentru Controlul ActivităŃilor 
Nucleare, cu specificaŃia în clar că au fost luate sau nu au fost luate măsurile tehnico-



organizatorice pentru eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor, prevăzute în legislaŃia de 
protecŃie a muncii sau în normele fundamentale de securitate radiologică, după caz. 

d) Rezultatul expertizei tehnice; 
e} Procesul - verbal încheiat de instituŃia care a efectuat expertiza medicală. 
4.în conformitate cu prevederile art. 6 din HG 1025/2003 „ în urma analizării 

dosarului de către Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în condiŃii speciale, 
constituită în cadrul MMPS, se acordă Avizul sau se respinge motivat solicitarea de emitere a 
acestuia". 

În urma analizării dosarului întocmit de către DirecŃia de Calitate - Laboratoare 
Control nedistructiv din cadrul „F.” S.A., documentaŃie ce a fost depusă la Comisia de 
Acordare a Avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiŃii speciale, în conformitate cu 
prevederile legii, MMPS a emis AVIZUL NR. 170/2005. 

În conformitate cu menŃiunile consemnate în ultimul alineat al Avizului 170/2005, 
acesta a fost emis pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire. În prezent, 
valabilitatea acestui Aviz nu a mai fost prelungită. 

FaŃă de toate aceste aspecte, rezultă faptul că pentru obŃinerea Avizului 170/2005 
privind încadrarea în condiŃii speciale a locurilor de muncă cu risc radiologie, S.C. „F.” S.A. a 
respectat cu stricteŃe prevederile HG. 1025/2003, astfel încât actul administrativ contestat este 
unul emis în condiŃiile legii. 

In ceea ce priveşte criteriile şi metodologia de încadrare a altor locuri de muncă în 
condiŃii speciale, altele decât cele din cadrul Laboratorului Control Nedistructiv al „F.” S.A., 
şi care sunt verificabile de către ITM, şi nu de către Comisia NaŃională pentru Controlul 
ActivităŃilor Nucleare, în raport cu prevederile HG 1025/2003 pentru obŃinerea Avizului de 
încadrare în condiŃii speciale de muncă şi a altor locuri de muncă, în afara celor ce prezintă 
risc radiologie, „F.” S.A. a parcurs aceeaşi procedură prevăzută de HG 1025/2003, urmând 
aceleaşi etape ca şi cele mai sus expuse. Astfel, 

1) Angajatorul „F.” SA împreună cu Sindicatul reprezentativ a întocmit Adresa 
nr.649/710/06.12.2004 ce conŃine Lista locurilor de muncă şi a categoriilor de personal care 
se încadrează în condiŃii speciale de muncă conform HG 1025/2003  

Prin aceasta s-au respectat prevederile art. 3 alin. 1 litera a) din HG 1025/2003. 
Au fost nominalizate toate categoriile de personal ce prezentau potenŃial pentru 

recunoaşterea condiŃiilor speciale, şi anume: 39 oŃelari, 18 turnători. 2 şarjatori, 12 zidari, şi 
alŃii din cadrul SecŃiilor OŃelărie Electrică, Turnătorie de OŃel, Turnătorie Fontă, Forjă grea nr. 
1,etc.; totodată s-au prezentat detaliat, în continuarea Listei, toate activităŃile desfăşurate de 
aceste categorii de personal. 

2) în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 litera b) , solicitarea de verificare a 
activităŃilor mai sus nominalizate a fost adresată ITM laşi prin Adresa nr. 192/DG/09.12.2004, 
înregistrată la ITM laşi sub nr. 20931/10.12.2004. 

3) în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 litera c) s-a procedat la verificarea de 
către ITM a locurilor de muncă nominalizate anterior de angajator. 

Verificările efectuate de ITM au fost consemnate în Procesul - Verbal nr. 
21663/23.12.2004. În preambulul acestui Proces - Verbal se menŃionează faptul că verificările 
s-au efectuat în conformitate cu prevederile art. 3 litera c) din HG 1025/2003, precum şi la 
solicitarea „F.” S,A. adresată ITM cu Adresa nr. 192/DG/ 09.12.2004, înregistrată la ITM sub 
nr. 20931/10.12.2004, adică Adresele sus menŃionate. 

La capitolul „Concluzii" se menŃionează faptul că „s-au luat măsurile tehnico-
organizatorice pentru eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în 
legislaŃia muncii, dar, din motive financiare, nu s-au luat toate măsurile tehnico-organizatorice 
pentru eliminarea şi/sau diminuarea acestor riscuri, în conformitate cu măsurile dispuse a se 
lua în cadrul documentaŃiei ce a stat ia baza Avizului nr. 15623/28.12.2003, de încadrare a 
locurilor de muncă în condiŃii deosebite". 

Astfel, în conformitate cu Avizul nr. 15623/28.12.2003 măsurile tehnico-
organizatorice pentru normalizarea condiŃiilor de muncă trebuiau luate până la data de 
31.12.2006, deci până la această dată Avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în condiŃii 



deosebite era valabil din punct de vedere juridic; aceasta înseamnă că, la data emiterii 
Avizului 170/22.09.2005 era în vigoare şi Avizul 15623/2003, în cadrul căruia aceeaşi 
instituŃie - ITM laşi- a dispus angajatorului „F.” S.A. luarea tuturor măsurilor pentru 
normalizarea condiŃiilor de muncă, astfel încât cele două Avize nu se puteau contrazice ca şi 
conŃinut; aceeaşi instituŃie - ITM laşi nu putea emite dispoziŃii contradictorii prin două Avize 
consecutive. 

Aceste măsuri tehnico - organizatorice au fost luate succesiv, începând cu anul 2001 şi 
până în anul 2007, perioadă în care S.C. „F.” S.A. laşi a prezentat constant ITM laşi „ 
Programe de îmbunătăŃire a condiŃiilor de muncă", ce poartă viza acestei instituŃii. 

Criteriul avut în vedere de ITM laşi la emiterea Avizului 170/2005 a fost cel prevăzut 
la art. 2 alin. 1 litera c) din HG 1025/2003 şi anume : existenŃa la locurile de muncă în condiŃii 
speciale a unor factori de risc care nu pot fi înlăturaŃi, în condiŃiile în care s-au luat măsuri 
tehnice şi organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora. 

4) Potrivit art. 3 alin. 2 din GH 1025/2003 " etapele prevăzute la afin. 1 litera d) şi e) 
sunt condiŃionate de rezultatul verificării menŃionate la alin. 1 litera c)." 

Aceasta înseamnă că etapele prevăzute la art. 3, afin, 1 literele d) şi e), constând în 
efectuarea unor expertize tehnice şi medicale nu au mai fost necesare a se parcurge, având în 
vedere conŃinutul procesului-verbal al ITM sus menŃionat. 

5) Etapa procedurala prevăzută la a art. 5 alin, 3 din HG 1025/2005, constând în 
depunerea dosarului la Comisia pentru acordarea a avizelor de încadrare în condiŃii speciale, a 
fost de asemenea respectata . 

Astfel, S,C. „F.” SA a transmis Comisiei, cu Adresa nr. 204/dg/23.12.2004, solicitarea 
de a se acorda avizul de încadrare în condiŃii speciale a următoarelor locuri de munca": 
OŃelărie Electrică, Turnătorie de OŃel, Turnatorie Fontă, Forja Grea nr. 1, Mecano-Sudură, 
Sector Căi Ferate Uzinale. La această adresa s-a ataşat o documentaŃie incluzând 
nominalizarea locurilor de muncă, categoriile profesionale, numărul de angajaŃi, Procesul- 
verbal al ITM. 

Emiterea Avizului de acordare a condiŃiilor speciale pentru locurile de muncă 
nominalizate In Adresa nr. 204/dg/23.12.2Q04, a fost refuzată având în vedere neîndeplinirea 
criteriului impus de eri.2 litera c), respectiv a/t 5 litera c) din HG 1025/2003, adică lipsa unui 
rezultat favorabil ăl verificărilor efectuate de ITM, astfel cum acestea au fost consemnate In 
Procesul - Verbe! nr.21663/23.12.2004. 

6)Potrivit art. 16 din HG 1025/2003 angajatorii împreună cu sindicatele reprezentative 
pot solicita reevaluarea locurilor de munca până la data de 30.06.2005. 

S.C. „F.” SA a solicitat reevaluarea locurilor de munca în vederea recunoaşterii 
condiŃiilor speciale cu Adresa 187/DG/18.01.2007, sesizare în urma căreia Casa NaŃională de 
Pensii, DirecŃia de îndrumare metodologică , a răspuns societăŃii următoarele: „ Termenul de 
30.06.2005 pentru reevaluarea locurilor da muncă prevăzut în HG 2280/2004 pentru 
modificarea HG 1025/2003 nu a fost prelungit; depunerea dosarului cu documente necesar 
pentru încadrarea unor locuri de munca în condiŃii speciale se va efectua numai după apariŃia 
unui act normativ care va reglementa această situaŃia, cu consecinŃa restituirii întregului 
dosar". 

FaŃă de cele mai sus menŃionate, rezultă faptul că unitatea a întreprins toate 
demersurile legale în vederea obŃinerii Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în 
condiŃii speciale, iar, la acest moment, o eventuală solicitare privind reevaluarea locurilor de 
muncă apare ca inadmisibilă din punct de vedere ai legii, respectiv al art. 16 din HG 
1025/2003, care permite reluarea procedurii de verificare şi expertizare numai până la data de 
30.06,2005. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, asupra excepŃiei de nelegalitate invocată de 
recurenŃii P.D. şi alŃii instanŃa a reŃinut următoarele: 

ExcepŃia de nelegalitate a fost invocată de recurenŃii-reclamanŃi foşti salariaŃii „F.” 
S.A. în cadrul dosarului nr. 8457/99/2009 al CurŃii de Apel Iaşi - SecŃia Litigii de Muncă care 
are ca obiect judecarea recursului împotriva SentinŃei civile nr. 1347/2010 a Tribunalului laşi, 
prin care s-a respins acŃiunea aceloraşi reclamanŃi . 



În fapt, prin avizul nr. 170 din 22.09.2005 emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale – Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în condiŃii speciale, în 
urma analizării dosarului întocmit de către DirecŃia de Calitate - Laboratoare Control 
nedistructiv din cadrul „F.” S.A., documentaŃie ce a fost depusă la Comisia de Acordare a 
Avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiŃii speciale, în conformitate cu prevederile 
legii, s-a avizat încadrarea în condiŃii speciale pentru locurile de muncă din cadrul 
Laboratorului control nedistructiv gama al SecŃiei Mecano-Sudură a S.C. „F.” S.A. Iaşi. În 
cuprinsul aceluiaşi aviz se specifică în mod neechivoc „ nu avizează încadrarea în condiŃii 
speciale a următoarelor locuri de muncă - nu este cazul” 

În conformitate cu menŃiunile consemnate în ultimul alineat al Avizului 170/2005, 
acesta a fost emis pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire. În prezent, 
valabilitatea acestui Aviz nu a mai fost prelungită. 

Potrivit prevederilor HG 1025/2003, angajatorul „F.” S.A. împreună cu Sindicatul 
reprezentativ al salariaŃilor, a parcurs anumite etape strict reglementate de lege, iar, în final, s-
a emis de către Ministerul Muncii, SolidarităŃii şi Familiei, Avizul nr. 170/2005 pentru 
încadrarea locurilor de muncă în condiŃii speciale. Este vorba de recunoaşterea condiŃiilor 
speciale pentru două locuri de muncă din cadrul Laboratorului control nedistructiv gama al 
SecŃiei Mecano- Sudură a S.C. „F.” S.A. Iaşi, având în vedere faptul că acestea se încadrează 
în categoria activităŃilor cu risc radiologie. In urma analizării dosarului de către Comisia 
pentru acordarea avizelor de încadrare în condiŃii speciale aceasta acordă avizul sau respinge 
motivat solicitarea de eliberarea a acestuia. În conformitate cu prevederile art. 13 al HG nr. 
1025/2003, în cazul în care solicitantul nu a primit aviz, angajatorul şi/sau sindicatele 
reprezentative sau după caz, reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă, puteau formula o plângere la Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi 
Familiei, în termen de 15 zile de la data comunicării, care împreună cu Ministerul SănătăŃii 
aveau obligaŃia de a o soluŃiona, în termen de 30 de zile prin decizie rămasa definitivă. 

Aşa cum reiese din avizul cu numărul 170/22.09.2005, anexat, Comisia pentru 
acordarea avizului de încadrare în condiŃii speciale a acordat încadrarea numai pentru 
Laboratorul control nedistructiv gama secŃia mecano - sudură pentru activitatea din locurile de 
muncă încadrate în categorii de risc radiologie III şi IV din alte instalaŃii nucleare, deoarece 
doar acesta a făcut obiectul solicitării S.C „F.” S.A. 

Se poate observa, astfel, că locurile de muncă pentru care s-a formulat acŃiunea în 
instanŃă („Turnătoria de Fontă", „Turnătoria de OŃel", etc.) nu figurează în solicitarea 
menŃionată, către Comisie, pentru acordarea avizelor de încadrare în condiŃii speciale. 

În conformitate cu prevederile HG nr. 1025/2003, încadrarea în grupa I de muncă 
anterior datei de 1 aprilie 2001, conform Ordinului 50/1990, nu conferă obligatoriu şi 
încadrarea în condiŃii speciale, aceasta fiind acordată doar în conformitate cu solicitarea făcută 
în mod expres, asa cum s-a menŃionat anterior, de către angajator (art.5) împreună cu 
sindicatele sau, după caz, cu reprezentanŃii angajaŃilor sau cu responsabilul cu protecŃia 
muncii, potrivit art. 16. 

Prin urmare, în primul rând, curtea a reŃinut că cererea angajatorului „F.” S.A a fost 
admisă, fiind emis avizul solicitat, pentru alte locuri de muncă cu excepŃia celor din cadrul 
Laboratorului control nedistructiv gama al SecŃiei Mecano- Sudură a S.C. „F.” S.A. Iaşi 
nefiind parcursă întreaga procedura prevăzută de HG 1025/2003. 

Motivele de nelegalitatea a avizului contestat invocate de recurenŃi prin analiza 
fiecăreia dintre etapele prevăzute în acest sens de HG nr. 1025/2003 nu pot fi primite. 

Curtea a reŃinut că Metodologia şi criteriile de încadrare aferente, au fost stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a 
persoanelor în condiŃii speciale care la art.2 prevedea condiŃiile cumulative necesare pentru 
îndeplinirea tuturor criteriilor iar la art. 3 etapele, în ordinea cronologică, care trebuiau 
parcurse pentru respectarea metodologiei, în scopul acordării avizului de încadrare în condiŃii 
speciale. Termenul de depunere a solicitărilor a fost iniŃial de 31.12.2004, fiind ulterior 
prorogat până la 30.06.2005 prin HG nr.2280/2004. Ultimul termen nu a mai fost prelungit iar 
în prezent, nu se mai pot acorda avize pentru încadrări în condiŃii speciale (ca de altfel nici 



pentru încadrări în condiŃii deosebite), deoarece acest lucru a fost o condiŃie necesară pentru 
aderarea la Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2007, 

Astfel art. 3. privind (1) Metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiŃii 
speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată: 

a)nominalizarea locurilor de muncă care se solicită a fi încadrate în condiŃii speciale, 
efectuată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu 
reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu 
responsabilul cu protecŃia muncii;1 

Curtea a reŃinut că angajatorul a nominalizat în Adresa nr. 87/140/17.02.2005 locurile 
de muncă pentru care s-a obŃinut avizul menŃionat, respectiv cele din cadrul Laboratorului 
control nedistructiv gama al SecŃiei Mecano- Sudură a S.C. „F.” S.A. Iaşi, susŃinând faptul că 
acestea se încadrează în categoria activităŃilor cu risc radiologie. 

b)solicitarea de verificare a activităŃilor cuprinse în lista locurilor de muncă în condiŃii 
speciale, iniŃiată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după 
caz, cu reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu 
responsabilul cu protecŃia muncii, adresată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia 
se află locul de muncă respectiv sau Comisiei NaŃionale pentru Controlul ActivităŃilor 
Nucleare. Lista locurilor de muncă în care se desfăşoară activităŃi ce pot fi încadrate în 
condiŃii speciale, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, este prevăzută în anexa nr. 1; 

Această verificare a avut loc privind locurile menŃionate iar faptul că iniŃial SC „F.” 
S.A. a solicitat verificarea tuturor locurilor de muncă, în vederea încadrării în condiŃii speciale 
de muncă, şi nu doar a celor care au fost aprobate prin avizul nr. 70/2005, nu prezintă 
relevanŃă în cauză atâta timp cât prin avizul contestat se specifică „ nu avizează încadrarea în 
condiŃii speciale a următoarelor locuri de muncă- nu este cazul”. Deci ulterior cu privire la 
aceste locuri nu s-au parcurs etapele succedente şi nu s-a mai solicitat în final avizarea 
acestora, astfel că nu s-a cerut şi nu s-a mai analizat necesitatea avizării acestora.  

c)verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă sau Comisia NaŃională pentru 
Controlul ActivităŃilor Nucleare a locurilor de muncă nominalizate la lit. a), din punct de 
vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea 
riscurilor profesionale prevăzute de legislaŃia privind protecŃia muncii ori în normele 
fundamentale de securitate radiologică, după caz.  

Această verificare este confirmată prin procesul-verbal întocmit anexate şi buletine de 
analiză, în baza cărora s-a hotărât încadrarea.  

d)efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele 
reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului 
de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecŃia muncii, în vederea 
identificării factorilor de risc care nu pot fi înlăturaŃi, conform criteriului prevăzut la art. 2 
alin. (1) lit. c), precum şi a efectelor asupra persoanelor, definite conform criteriului prevăzut 
la art. 2 alin. (1) lit. d); 

e)efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele 
reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului 
de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecŃia muncii, în vederea 
identificării şi interpretării datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de 
întreprindere, al structurilor medicale de medicina muncii şi al comisiilor de expertizare a 
capacităŃii de muncă, pentru confirmarea criteriului stabilit la art. 2 alin. (1) lit.  

In cadrul acestei proceduri nu s-a efectuat nicio expertiză tehnică, nefăcându-s e 
solicitări în acest sens de angajator împreună cu sindicatele reprezentative, buletinele de 
analiză prezentate fiind considerate suficiente. De altfel pe baza acestora solicitarea 
angajatorului a fost avizată favorabil. 

SusŃinerile reclamanŃilor în sensul că nu s-au adus îmbunătăŃiri în condiŃiile efective 
de muncă ale salariaŃilor şi că ITM Iaşi a consemnat faptul că s-au luat anumite măsuri dar din 
motive financiare nu s-au luat toate, iar vina aparŃine doar angajatorului şi nu se poate imputa 
ITM, care a aplicat amenzi în mai multe rânduri, nu prezintă relevanŃă sub aspectul constatării 
nelegalităŃii avizului. Astfel Curtea a reŃinut că Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 



Sociale – Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în condiŃii speciale nu au atribuŃii 
privind îmbunătăŃirea condiŃiilor efective de muncă ale salariaŃilor şi verificarea măsurilor 
întreprinse de angajator. 

De asemenea efectele asupra sănătăŃii muncitorilor nu pot fi analizate în cadrul 
analizei excepŃiei de nelegalitate. 

SituaŃia efectivă în care reclamanŃii au lucrat, atâta timp cât nici angajatorul şi nici 
sindicatele reprezentative nu au luat măsuri şi nu au efectuat toate demersurile legale în 
vederea obŃinerii şi pentru aceştia a încadrării în condiŃii speciale nu poate fi analizată de către 
instanŃă .InstanŃa de contencios administrativ sesizată cu soluŃionarea unei excepŃii de 
nelegalitate nu poate analiza legalitatea actului decât în raport de documentaŃia care a stat la 
baza emiterii actului şi nu poate consta că în realitate ar fi existat şi alŃi salariaŃi îndreptăŃiŃi la 
încadrarea în condiŃii speciale atâta timp cât cu privire la aceştia pârâtei Ministerul Muncii, 
Familiei şi ProtecŃiei Sociale nu i s-a solicitat emiterea vreunui aviz.  

Curtea a mai reŃinut că potrivit pct. (3) în cazul în care angajatorul nu declanşează 
procedura de încadrare a locurilor de muncă în condiŃii speciale, sindicatele reprezentative 
potrivit legii sau, după caz, reprezentanŃii angajaŃilor în cadrul comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă ori responsabilul cu protecŃia muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de 
muncă, care vor dispune verificarea locurilor de muncă conform alin. (1) lit. c).În cauză însă 
nu s–au făcut demersuri nici de către sindicatele reprezentative. 

In plus, curtea a reŃinut că avizul contestat este expirat în prezent iar emiterea unor noi 
avize, la momentul actual, este imposibilă, deoarece realitatea de fapt prezentă nu poate 
corespunde, din punct de vedere al condiŃiilor de muncă, cu cea înregistrata în perioada 2001-
2007 iar legislaŃia în vigoare s-a modificat radical în acest domeniu. 

Pentru aceste considerente, apreciind că avizul nr. 170 din 22.09.2005 emis de către 
Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale – Comisia pentru acordarea avizului de 
încadrare în condiŃii speciale, a fost legal emis, instanŃa, în temeiul dispoziŃiilor art. 4 din 
Legea nr. 554/2004, a fost respinsă excepŃia de nelegalitate a avizului nr. 170 din 22.09.2005 
emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale – Comisia pentru acordarea 
avizului de încadrare în condiŃii speciale invocată de recurenŃii P.D. şi alŃii şa în 
contradictoriu cu S.C. „F.” S.A. Iaşi prin administrator judiciar „S.” I.P.U.R.L. şi lichidator 
Casa De InsolvenŃă „T.” S.P.R.L., Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi şi Ministerul 
Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale - Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în 
condiŃii speciale 

 

12. AcŃiune în obligarea pârâŃilor să semneze actul adiŃional la Ordinul Comun 
nr. 769/08.08.2005 al Ministerului Agriculturii şi Pădurilor şi nr. 
1847/06.12.2005 al Ministerului FinanŃelor Publice. ConsecinŃele aderării 
României la UE şi modificarea legislaŃiei privind acordarea ajutoarelor de stat 

Potrivit prevederilor din SecŃiunea 5, Subsectiunea 2 din Tratatului de aderare 
al României şi Bulgariei la Uniunea Europeana, ratificat prin Lege; 
157/2005, sunt incompatibile cu piaŃa internă ajutoarele acordate de statele 
membre acestea putând fi acordate numai în situaŃia în care aceste ajutoare 
de stat au fost autorizate de Comisia Europeană. 

În cauză sunt incidente şi dispoziŃiile art.3 Ordonanta de urgenta nr. 117 din 21 
decembrie 2006 privind procedurile naŃionale în domeniul ajutorului de stat 
potrivit cărora ajutorul de stat nou, supus obligaŃiei de notificare, nu poate 
fi acordat decât după autorizarea acestuia de către Comisia Europeana sau 
după ce acesta este considerat a fi fost autorizat, condiŃie ce de asemenea 
nu a fost îndeplinită în cauză. 

Astfel, actele întocmite în baza Legii 190/2004, respectiv ordinele şi actele 
adiŃionale puteau fi semnate doar pana la sfârşitul anului 2009, semnarea 
unui astfel de act după data impusă de Uniunea Europeană, atrage după 



sine sancŃiunea declarării acestuia ca neeligibil, or acest termen expirase 
de aproape un an la data sesizării instanŃei de contencios administrativ, 
22.11.2010. 

 

SentinŃa nr. 65 din 14 februarie 2011 

Prin acŃiunea înregistrată pe rolul acestei instanŃe sub nr. 800/45/2010 reclamanta S.C. 
„A.” Târgu Frumos S.A a chemat în judecată pe pârâŃii Ministerul FinanŃelor Publice şi 
Ministerul Agriculturii şi Pădurilor solicitând obligarea acestora să semneze actul adiŃional la 
Ordinul Comun nr. 769/08.08.2005 al Ministerului Agriculturii şi Pădurilor şi nr. 
1847/06.12.2005 al Ministerului FinanŃelor Publice. 

În motivarea acŃiunii reclamanta a arătat ca în baza Legii nr. 190/2004 a fost emis 
Ordinul comun 769/08.08.2005 prin care a beneficiat de înlesniri la plata unor obligaŃii 
bugetare restante şi neachitate la data de 03.03.2005 şi scutirea la plata dobânzilor şi 
penalităŃilor de întârziere calculate până la data de 29.05.2004. Pentru a putea beneficia de 
aceste facilităŃi, reclamanta a achitat în avans un grafic de plată, care avea termen de scadenŃă 
la data de 15.12.2010. A achitat obligaŃiile de plată eşalonate pe care avea obligaŃia să le 
achite până la da 15.12.2010 în avans la data de 14.04.2009, cu o anticipaŃie de 600 zile fată 
de data scadentă. 

Ulterior acestei plăŃi anticipate s-a urmărit întocmirea documentaŃiei care trebuia să 
stea la baza emiterii actului adiŃional. Invocă dispoziŃiile art.6 din Ordinul Comun nr. 
769/08.08.2005 şi art.1 alin 1 lit e din legea 190/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare potrivit cărora dobânzile şi penalităŃile de întârziere aferente obligaŃiilor fiscale 
calculate şi neachitate între data intrării în vigoare a legii 190/2004 şi data emiterii Ordinului 
comun se scutesc la plată prin act adiŃional. A efectuat demersurile necesare în vederea 
obŃinerii certificatului de obligaŃii bugetare nr.9113/14.07.2009, ulterior DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice Iaşi a transmis către ANAF documentaŃia necesară emiterii actului 
adiŃional cu mult înainte faŃă de termenul limită prevăzut de 31.12.2010. La adresa sa nr. 
127/12.03.2010 a Ministerul Fina Publice i-a răspuns prin adresa nr. 895041/01.04.2010, 
respectiv de la DirecŃia Genera Reglementare a Colectării CreanŃelor Bugetare din cadrul 
AgenŃiei NaŃional Administrare Fiscală prin care i s-a comunicat faptul că într-adevăr s-a 
transmis spre avizare direcŃiilor de specialitate din cadrul ANAF proiectul de adiŃional la 
ordinul comun, însă, acesta nu a mai fost în final semnat. 

În drept, a invocat dispoziŃiile art. 7-21 din legea 554/2004. 
Pârâta legal citata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acŃiunii 

arătând că în fapt, reclamanta susŃine în cererea introductivă de instanŃă că prin ordinul 
Comun nr. 769/08.08.2005 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 
1847/06.12.2005 al Ministerului FinanŃelor Publice i-au fost acordate înlesniri la obligaŃiilor 
bugetare restante, datorate şi neachitate la data de 03.03.2005, data eliberării certificatului de 
obligaŃii bugetare şi scutirea la plată în conformitate cu dispoziŃiile art. 1 alin. 1 lit. a din 
Legea nr. 190/2004 cu modificările ulterioare, odată cu achitarea ultimei rate din graficul de 
eşalonare a obligaŃiilor datorate şi neachitate (art. 1 alin. 1 lit a din Ordinul comun) precum şi 
a dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere calculate până la data de 29.05.2004 (art. 1 alin. 1 lit. 
b) şi că obligaŃiile de plată eşalonate pe care avea obligaŃia să le achite până la data de 
15.12.2010 au fost plătite în avans la data de 14.04.2009. 

De asemenea reclamanta mai arată în cererea sa introductivă, interpretand eronat 
răspunsul primit la adresa acesteia nr. 127/12.03.2010 de la Ministerul FinanŃelor Publice prin 
adresa nr. 895041/0104.2010, respectiv de la DirecŃia Genera Reglementare a Colectării 
CreanŃelor Bugetare din cadrul AgenŃiei NaŃional Administrare Fiscală prin care s-a 
comunicat reclamantei faptul că într-adevăr s-a transmis spre avizare direcŃiilor de specialitate 
din cadrul ANAF proiectul d adiŃional la ordinul comun, însă, conform punctului de vedere 
transmis de Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale - DirecŃia Generală Afaceri 
Europene şi RelaŃii InternaŃionale actul adiŃional la Ordinul Comun nr. 769/08.08.2005 al 



Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi nr. 1847/06.12.2005 al 
Ministerului FinanŃelor Publice nu mai poate fi emis. Prin adresa nr. 74.850/08.12.2009 
primită de la Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale - DirecŃia Generală Afaceri 
Europene şi RelaŃii InternaŃionale în care s-au invocat prevederile Anexei 5, capitolul 3, pct. B 
din Tratatul de aderare al României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 
157/2005, referitoare la schemele de ajutoare şi ajutoare individuale acordate activităŃilor 
legate de producŃia, prelucrarea sau comercializarea produselor, puse în aplicare înainte de 
data aderării şi care se aplică şi după aceasta, dacă sunt calificate ca ajutoare "existente" până 
la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării, au fost informaŃi că "acele acte 
administrative aflate pe circuit în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2004, respective 
acte adiŃionale şi ordine comune trebuie semnate până la sfârşitul anului 2009. Orice act 
semnat după această dată nu mai este declarat eligibil. 

Astfel, în ceea ce priveşte situaŃia invocată de către reclamantă, invocă prevederile art. 
1 alin 5 din Codul Fiscal potrivit cărora "Orice măsura de natura fiscală care constituie ajutor 
de stat se acorda potrivit dispoziŃiilor OrdonanŃei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 
privind procedurile naŃionale în domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 137/2007". Astfel că, în ceea ce priveşte actul adiŃional a cărui 
emitere o solicită reclamanta, nu au fost respectate prevederile OUG nr. 117/2006, în sensul 
că nu a fost obŃinută autorizarea acestui ajutor de stat de la Comisia Europeană, în 
documentaŃia transmisa instituŃiei nu se regăsea şi aceasta autorizare impusa de lege, şi nici 
nu rezultă ca o astfel de procedura a fost declanşată.. Precizează că sumele pentru care 
reclamanta solicită emiterea unui act adiŃional, nu au fost cuantificate până în anul 2009, 
acestea nefiind incluse în schema de ajutor de stat, şi nu au fost autorizate de către Comisia 
Europeană în conformitate cu prevederile OUG nr. 117/2006. În sensul celor arătate mai sus, 
invocă şi prevederile art. 7 din Legea nr. 190/2004 potrivit cărora pentru facilităŃile acordate 
în conformitate cu acest act normativ este necesara notificarea Consiliului Concurentei pe 
ajutoarele de stat acordate de ministere sub forma scutirii de la plata taxele impozitelor, astfel 
cum sunt prevăzute la art. 1 din actul normativ indicat mai sus. Având în vedere aderarea 
României la Uniunea Europeana, precum şi prevederile OUG nr. 117/2006, în prezent, 
Consiliul ConcurenŃei îndeplineşte rolul de autoritate de contact în raporturile dintre Comisia 
Europeana, autorităŃile publice furnizoare a ajutorului de stat şi beneficiarii acestor ajutoare de 
stat (art. 7 ). Prin urmare, autorizarea ajutorului de stat nu mai poate fi dată de către Consiliul 
Concurentei, ci asa cum, în mod expres, se menŃionează în ordonanŃa de urgentă am mai sus, 
ajutorul de stat se autorizează de către Comisia Europeană. 

Din documentaŃia transmisa de MADR rezulta că, în ceea ce priveşte ajutorul de stat 
acordat reclamantei din prezenta cauza, Comisia Europeană a fost notificată pentru suma 
totala de 3.871.285 lei (conform Ordinului Comun MFP/MAPDR 1847/06.12.2005, nr. 
769/08.08.2005), din care suma de 187.273 lei a fost eşalona plata, iar suma de 3.684.012 lei 
a fost amânata la plata în vederea reducerii sau scutirii, în dreptul rubricii sume scutite la plata 
nefiind menŃionată nici o sumă .Ori, din documentele transmise de MADR nu rezultă faptul 
că acesta a notificat ajutorul de stat, în ceea ce o priveşte pe reclamanta, şi pentru sumele ce 
trebuiau scutite prin Actul AdiŃional. Astfel că, nu a fost respectată cerinŃa obligatorie impusă 
de Comisia Europeană potrivit căreia toate societăŃile comerciale care îndeplinesc condiŃiile 
pentru acordarea ajutorului în conformitate cu ajutorul existent pot primi acest ajutor numai 
dacă autorităŃile române au cuantificat valoarea ajutorului. În lipsa notificării Comisiei 
Europene şi în ceea ce priveşte sumele reprezentând obligaŃii fiscale accesorii în vederea 
scutirii la plată în conformitate cu prevederile i alin. 1 lit. e din Legea nr. 190/2004, nu se 
poate emite Actul adiŃional. 

În ceea ce priveşte aplicabilitatea Legii nr. 190/2004, actele întocmite în baza acestui 
act normativ, respectiv ordinele şi actele adiŃionale puteau fi semnate pana la sfârşitul anului 
2009, semnarea unui astfel de act după data impusa de Uniunea Europeana, atrage după sine 
sancŃiunea declarării acestuia ca neeligibil. 

În prezent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, reclamanta poate beneficia 
de scutirea la plata sumelor reprezentând obligaŃii fiscale accesorii, numai în condiŃiile în 



care, aceasta va face demersurile necesare pe lângă MADR, pentru ca aceasta autoritate 
publică să demareze procedura de notificare a Comisiei Europene şi a sumei de 331.577 lei 
(reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere calculate pentru perioada 29.05.2004-
06.12.2005). 

Analizând materialul probator administrat în cauza curtea a reŃinut următoarele: 
În baza Legii nr. 190/2004 a fost emis Ordinul comun 769/08.08.2005 al Ministerului 

Agriculturii şi Pădurilor şi nr. 1847/06.12.2005 al Ministerului FinanŃelor Publice prin care 
reclamanta a beneficiat de înlesniri la plata unor obligaŃii bugetare restante şi neachitate la 
data de 03.03.2005 şi scutirea la plata dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere calculate până la 
data de 29.05.2004. Pentru a putea beneficia de aceste facilităŃi, reclamanta a achitat în avans 
un grafic de plată, care avea termen de scadenŃă la data de 15.12.2010. A achitat obligaŃiile de 
plată eşalonate pe care avea obligaŃia să le achite până la da 15.12.2010 în avans la data de 
14.04.2009, cu o anticipaŃie de 600 zile fată de data scadentă. 

Ulterior acestei plăŃi anticipate reclamanta a urmărit întocmirea documentaŃiei care 
trebuia să stea la baza emiterii actului adiŃional conform dispoziŃiilor art. 6 din Ordinul 
Comun nr. 769/08.08.2005 şi art.1 alin 1 lit e din legea 190/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare potrivit cărora dobânzile şi penalităŃile de întârziere aferente 
obligaŃiilor fiscale calculate şi neachitate între data intrării în vigoare a legii 190/2004 şi data 
emiterii Ordinului comun se scutesc la plată prin act adiŃional. A efectuat demersurile 
necesare în vederea obŃinerii certificatului de obligaŃii bugetare nr.9113/14.07.2009, ulterior 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Iaşi a transmis către ANAF documentaŃia necesară 
emiterii actului adiŃional dar pârâtele au refuzat semnarea acestuia, deşi proiectului actului 
adiŃional fusese întocmit. 

Curtea a apreciat că refuzul pârâtelor de a semna actul adiŃional la Ordinul Comun nr. 
769/08.08.2005 al Ministerului Agriculturii şi Pădurilor şi nr. 1847/06.12.2005 al Ministerului 
FinanŃelor Publice este unul justificat şi nu poate fi considerat nelegal sau că este rezultatul 
unui exces de putere în înŃelesul dat acestei noŃiuni în art. 2 alin. 1 lit. n din Legea nr. 
554/2004, atâta timp cât pârâtele nu a făcut nimic altceva decât să aplice cu rigurozitatea 
legea internă în litera şi spiritul său precum şi obligaŃiile ce le revin în calitate de membre ale 
Guvernului în conformitate cu Tratatul de aderare al României şi Bulgariei . 

Astfel potrivit anexei 5, capitolul 3, pct. B din Tratatul de aderare al României şi 
Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, schemele de ajutoare şi 
ajutoare individuale acordate activităŃilor legate de producŃia, prelucrarea sau comercializarea 
produselor, puse în aplicare înainte de data aderării se pot aplica şi după aceasta, dacă sunt 
calificate ca ajutoare "existente" doar până la sfârşitul celui de-al treilea an de la data 
aderării . Prin urmare toate actele administrative aflate pe circuit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 190/2004, respective acte adiŃionale şi ordine comune trebuiau semnate 
până la sfârşitul anului 2009. Orice act semnat după această dată nu mai este declarat 
eligibil. 

Curtea a reŃinut că în ceea ce priveşte situaŃia invocată de către reclamantă, potrivit 
prevederilor art. 1 alin 5 din Codul Fiscal "Orice măsura de natura fiscală care constituie 
ajutor de stat se acorda potrivit dispoziŃiilor OrdonanŃei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 
privind procedurile naŃionale în domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 137/2007". Curtea observă că, în ceea ce priveşte actul adiŃional a 
cărui emitere o solicită reclamanta, nu au fost respectate prevederile OUG nr. 117/2006, în 
sensul că nu a fost obŃinută autorizarea acestui ajutor de stat de la Comisia Europeană, în 
documentaŃia transmisa instituŃiei nu se regăsea şi aceasta autorizare impusa de lege, şi nici 
nu rezultă ca o astfel de procedura a fost declanşată. Or sumele pentru care reclamanta solicită 
emiterea unui act adiŃional, nu au fost cuantificate până în anul 2009, acestea nefiind incluse 
în schema de ajutor de stat, şi nu au fost autorizate de către Comisia Europeană în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 117/2006. În sensul celor arătate mai sus, sunt şi 
prevederile art. 7 din Legea nr. 190/2004 potrivit cărora pentru facilităŃile acordate în 
conformitate cu acest act normativ este necesara notificarea Consiliului Concurentei pe 
ajutoarele de stat acordate de ministere sub forma scutirii de la plata taxele impozitelor, astfel 



cum sunt prevăzute la art. 1 din actul normativ indicat mai sus. Având în vedere aderarea 
României la Uniunea Europeana, precum şi prevederile OUG nr. 117/2006, în prezent, 
Consiliul ConcurenŃei îndeplineşte rolul de autoritate de contact în raporturile dintre Comisia 
Europeana, autorităŃile publice furnizoare a ajutorului de stat şi beneficiarii acestor ajutoare de 
stat (art. 7 ). Prin urmare, autorizarea ajutorului de stat nu mai poate fi dată de către Consiliul 
Concurentei, ci aşa cum, în mod expres, se menŃionează în ordonanŃa de urgentă menŃionată, 
ajutorul de stat se autorizează de către Comisia Europeană. 

Din documentaŃia transmisa de MADR rezulta că, în ceea ce priveşte ajutorul de stat 
acordat reclamantei din prezenta cauza, Comisia Europeană a fost notificată pentru suma 
totala de 3.871.285 lei (conform Ordinului Comun MFP/MAPDR 1847/06.12.2005, nr. 
769/08.08.2005), din care suma de 187.273 lei a fost eşalona plata, iar suma de 3.684.012 lei 
a fost amânata la plata în vederea reducerii sau scutirii, în dreptul rubricii sume scutite la plata 
nefiind menŃionată nici o sumă .Ori, din documentele transmise de MADR nu rezultă faptul 
că acesta a notificat ajutorul de stat, în ceea ce o priveşte pe reclamanta, şi pentru sumele ce 
trebuiau scutite prin Actul AdiŃional. Astfel că, nu a fost respectată cerinŃa obligatorie impusă 
de Comisia Europeană potrivit căreia toate societăŃile comerciale care îndeplinesc condiŃiile 
pentru acordarea ajutorului în conformitate cu ajutorul existent pot primi acest ajutor numai 
dacă autorităŃile române au cuantificat valoarea ajutorului. În lipsa notificării Comisiei 
Europene şi în ceea ce priveşte sumele reprezentând obligaŃii fiscale accesorii în vederea 
scutirii la plată în conformitate cu prevederile i alin. 1 lit. e din Legea nr. 190/2004, nu se 
poate emite Actul adiŃional. O soluŃie contrară ar nesocoti grav Tratatul de aderare a României 
şi Bulgariei la Uniunea Europeană, instanŃa naŃională neputând obliga pârâtele să emite acte 
prin raportarea la o legislaŃie care în prezent nu mai este în vigoare şi cu nesocotirea normelor 
comunitare aplicabile în cauză. De la 1 ianuarie 2007, România este stat membru al Uniunii 
Europene. Potrivit art.148 din constituŃie, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor 
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementari comunitare cu caracter 
obligatoriu, au prioritate fata de dispoziŃiile contrare din legile interne, cu respectarea 
prevederilor actului de aderare (alin 2), iar Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi 
autoritatea judecătoreasca garantează aducerea la îndeplinire a obligaŃiilor rezultate din actul 
aderării şi din prevederile alineatului 2 (alin.4). 

De altfel, prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României şi 
Bulgariei la Uniunea Europeană, statul nostru şi-a asumat obligaŃia de a respecta dispoziŃiile 
din tratatele originare ale ComunităŃii, dinainte de aderare. 

Mai mult potrivit jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie Europene (Decizia în cauza 
Costa/Enel (1964), legea care se îndepărtează de Tratat – un izvor independent de drept – nu 
ar putea să ducă la anularea lui, dată fiind natura sa originală şi specială, fără a-l lipsi de 
caracterul lui de lege comunitară şi fără ca baza legală a ComunităŃii însăşi să fie pusă la 
îndoială. Aceeaşi decizie a definit relaŃia dintre dreptul comunitar şi dreptul naŃional al 
statelor membre arătând că dreptul comunicat este o ordine juridică independentă care are 
prioritate de aplicare chiar şi în faŃa dreptului naŃional ulterior. 

De asemenea, în cauza Simmenthal (1976), CJE a stabilit că judecătorul naŃional este 
obligat să aplice normele comunitare, în mod direct, dacă acesta contravin normelor interne, 
fără a solicita sau aştepta eliminarea acestora pe cale administrativă sau a unei alte proceduri 
constituŃionale. 

Prin urmare, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată, potrivit prevederilor 
din SecŃiunea 5, Subsectiunea 2 din Tratatului de aderare al României şi Bulgariei la Uniunea 
Europeana, ratificat prin Lege; 157/2005, sunt incompatibile cu piaŃa internă ajutoarele 
acordate de statele membre acestea putând fi acordate numai în situaŃia în care aceste ajutoare 
de stat au fost autorizate de Comisia Europeană. 

InstanŃa a mai reŃinut că în cauză sunt incidente şi dispoziŃiile art.3 Ordonanta de 
urgenta nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naŃionale în domeniul ajutorului de 
stat potrivit cărora ajutorul de stat nou, supus obligaŃiei de notificare, nu poate fi acordat decât 
după autorizarea acestuia de către Comisia Europeana sau după ce acesta este considerat a fi 
fost autorizat, condiŃie ce de asemenea nu a fost îndeplinită în cauză. 



Astfel, actele întocmite în baza Legii 190/2004, respectiv ordinele şi actele adiŃionale 
puteau fi semnate doar pana la sfârşitul anului 2009, semnarea unui astfel de act după data 
impusa de Uniunea Europeana, atrage după sine sancŃiunea declarării acestuia ca neeligibil. 
Or acest termen expirase de aproape un an la data sesizării instanŃei de contencios 
administrativ, 22.11.2010. 

În prezent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, reclamanta poate beneficia 
de scutirea la plata sumelor reprezentând obligaŃii fiscale accesorii, numai în condiŃiile în 
care, aceasta va face demersurile necesare pe lângă MADR, pentru ca aceasta autoritate 
publică să demareze procedura de notificare a Comisiei Europene şi a sumei de 331.577 lei 
(reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere calculate pentru perioada 29.05.2004-
06.12.2005). Chiar dacă reclamanta, în calitate de potenŃial beneficiar al ajutorului de stat, nu 
are posibilitatea legală de a demara ea însăşi procedura de notificare a Comisiei Europene, 
aceasta trebuie să întreprindă demersurile necesare în acest scop pe lângă autorităŃile publice 
care au aceste competenŃe, ceea ce în cauză reclamanta nu a făcut dovada. 

FaŃă de situaŃia de fapt reŃinută curtea a considerat pe deplin justificat refuzul pârâtelor 
de a semna actul adiŃional la Ordinul Comun nr. 769/08.08.2005 al Ministerului Agriculturii 
şi Pădurilor şi nr. 1847/06.12.2005 al Ministerului FinanŃelor Publice, motiv pentru care 
văzând în drept şi dispoziŃiile art. 18 din legea 554/2004 a respins ca nefondată acŃiunea 
formulată de reclamanta S.C. " „A.” Târgu Frumos " S.A. 

13. Instructor auto. Refuz nejustificat de eliberare act administrativ. CondiŃii 

Refuzul pârâtei de a-i elibera reclamantului autorizaŃie de instructor auto, în 
raport de dispoziŃiile legale incidente şi de documentaŃia depusă de 
reclamant la data cererii, nu poate fi considerat nelegal, nefiind rezultatul 
unui exces de putere în înŃelesul dat acestei noŃiuni în art. 2 alin. 1 lit. n din 
Legea nr. 554/2004, atâta timp cât aceasta nu a făcut nimic altceva decât să 
aplice cu rigurozitatea legea internă în litera şi spiritul său, în forma în 
vigoare la momentul cererii. Nu se poate vorbi de un refuz nejustificat sau 
abuziv atâta timp cât legiuitorul a stabilit un alt cadru de exercitare a unei 
profesii/activităŃi, cu atât mai mult cu cât exercitarea acestei profesii are la 
bază în primul rând abilităŃii practice ce presupun o experienŃă minimă în 
domeniu, condiŃia de vechime fiind astfel justificată. 

Decizia nr. 158 din 14 februarie 2011 

Prin sentinŃa civilă nr. 269/ca/27.09.2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui în dosar 
1315/89/2010 s-a respins excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii, s-a admis în parte, acŃiunea 
formulată de către reclamantul C.S. în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Rutieră Română – 
AgenŃia Vaslui fiind obligată pârâta să elibereze reclamantului autorizaŃia de instructor auto şi 
s-a respins cererea reclamantului privind anularea adresei nr. 393/3.02.2010, emisă de pârâta 
AgenŃia ARR Vaslui. 

Pentru a se pronunŃa astfel instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
În primul rând, în ceea ce priveşte excepŃia lipsei procedurii prealabile invocată de 

către pârâta, pe considerentul că anterior formulării prezentei acŃiuni, la data de 17.05.2010, 
reclamantul nu a solicitat revocarea adresei nr. 393/3.02.2010 a cărei anulare o solicită, prima 
instanŃa retine faptul că, cum procedura prealabilă instituită de prevederilor art. 7 din Legea 
nr. 554 din 2004 privind contenciosul administrative, este obligatorie doar în cazul acŃiunilor 
ce au drept obiect anularea unui act administrative , nu şi în cazul acŃiunilor ce au drept obiect 
constatarea refuzului nejustificat de soluŃionare a unei cereri, având în vedere că prezenta 
acŃiune constituie o acŃiune în constatarea refuzului nejustificat al pârâtei ARR- AgenŃia 
Vaslui de a dispune autorizarea reclamantului ca şi instructor auto, adresa nr. 393/3.02.2010 
neconstituind un act administrativ , adică un act unilateral cu caracter individual emis de o 
autoritate publică, în regim de putere publică, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi 
juridice, excepŃia invocată este neîntemeiată, şi a fost respinsă ,ca atare. 



De altfel, instanŃa remarcă faptul că din adresa nr.5542/17.03.2010 reiese că 
reclamantul , la data de 22.02.2010, a solicitat ARR revocarea adresei nr. 393/3.02.2010. 

Pe fond, prima instanŃă a reŃinut că reclamantul C.S., la data de 1.02.2010, a depus la 
sediul pârâtei Autoritatea Rutieră Română - AgenŃia Vaslui, cererea înregistrată sub nr. 343, 
prin care solicita autorizarea sa ca şi instructor auto abilitat a efectua pregătirea practică în 
vederea obŃinerii permisului de conducere pentru categoriile A,B şi BE şi subcategorii ale 
acestora, la care a anexat înscrisurile necesare pentru a dovedi îndeplinirea condiŃiilor 
prevăzute de lege. 

Prin adresa nr. 393/3.02.2010 a cărei anulare se solicită, reclamantului i s-a comunicat 
faptul că în urma analizării dosarului cererea sa a fost respinsă pe considerentul că nu a depus 
documentele necesare prin care să dovedească că a lucrat ca instructor auto angajat cu normă 
întreagă într-o şcoală de şoferi autorizată minim trei ani, aşa cum prevede Cap II, art.4, lit.g 
din Anexa nr.3 a Ordinului nr.1019/12.10.2009 pentru aprobarea Metodologiei privind 
autorizarea instructorilor de pregătire practică. 

Pe de altă parte, instanŃa a constatat că, aşa cum reiese din cuprinsul atestatului 
nr.0008967 eliberat reclamantului de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 
LocuinŃei - Autoritatea Rutieră Română reclamantul C.S. a fost atestat de către autoritatea 
competentă de la data de 26.02.2005 pentru o perioadă de 5 ani, adică până la data de 
25.02.2010 să desfăşoare activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto. 

Totodată, din cuprinsul atestatului seria AIC,nr. 0028214 eliberat de către Ministerul 
Transporturilor - Autoritatea Rutieră Română, rezultă faptul că reclamantul a fost atestat de 
către autoritatea competentă de la data de 21.02.2009 până la data de 20.02.2014 să 
desfăşoare activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto.  

Reiese, aşadar, că în perioada 26.02.2005- 3.02.2010, reclamantul a avut calitatea de 
instructor de pregătire practică atestat de autoritatea competentă.  

Apoi, din cuprinsul autorizaŃiei nr.5210252 eliberată la data de 11.04.2007 de către 
Primăria Vaslui, reiese că începând cu data de 11.04.2007 reclamantul a fost autorizat , ca şi 
persoană fizică, să desfăşoare activităŃi de instruire practică a conducătorilor auto în vederea 
dobândirii permisului de conducere ca şi instructor independent. 

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 554 din 2004 privind contenciosul 
administrativ, în înŃelesul prevederilor art. 52 din ConstituŃia României revizuită, orice 
persoană fizică ori juridică , dacă se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes 
legitim printr-un act administrative sau prin refuzul nejustificat al unei autorităŃi de a-i rezolva 
cererea referitoare la un drept recunoscut de lege sau interes legitim se poate adresa instanŃei 
judecătoreşti competente pentru anularea actului , recunoaşterea dreptului pretins ori a 
interesului legitim şi repararea pagubei care i-a fost cauzată. 

Se consideră refuz nejustificat de soluŃionare a unei cereri referitoare la un drept ori la 
un interes legitim , conform al. 2 al. 1 lit. i al actului normativ menŃionat, exprimarea explicită 
, cu exces de putere, a voinŃei de a nu rezolva cererea, iar acest refuz are acelaşi regim ca şi 
actul juridic. 

 Totodată, conform prevederilor art.48 ind.12 al.1 din Legea nr. 218 din 2009 privind 
aprobarea OUG nr. 74 din 2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109 din 2005 
privind transporturile rutiere, în vigoare , la data de 3.02.2010, când reclamantului i-a fost 
respinsă cererea privind eliberarea autorizaŃiei de instructor auto pentru pregătirea practică în 
vederea obŃinerii permisului de conducere pentru categoriile A,B şi BE şi subcategorii ale 
acestora, efectuate de şcolile autorizate, se poate realiza şi cu instructori de pregătire practică 
atestaŃi, care sunt persoane fizice înregistrate la oficiul registrului comerŃului, atestate şi 
autorizate de autoritatea competentă, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al 
ministrului transportului şi infrastructurii. 

De asemenea, conform prevederilor art. 48 ind.14 al.4 din acelaşi act normative 
instructorul de pregătire practică prevăzut de al.1 poate fi autorizat numai dacă a activat cel 
puŃin 3 ani ca instructor auto atestat în cadrul şcolilor autorizate prevăzute la art. 48 ind.12 şi 
nu a avut suspendat permisul de conducere si/sau atestatul în perioada respectivă.. 

Pe de altă parte, tot în luna februarie 2010, când a fost respinsă cererea reclamantului, 



în ceea ce priveşte autorizarea instructorilor auto atestaŃi, cum e şi cazul reclamantului, erau în 
vigoare prevederile art. 4 lit. g din Capitolul II al Anexei 3 din Ordinul nr. 1019/2009 prin 
care se stabilea că pentru autorizarea ca instructor auto abilitat a efectua pregătirea practică 
pentru cursanŃi în vederea obŃinerii permisului de conducere auto era necesar ca persoana ce 
solicita acest lucru să facă dovada prin depunerea cărŃii de muncă ori a unei adeverinŃe 
eliberate de către ITM că a activat anterior în cadrul unei scoli de şoferi auto o perioadă de 
minim 3 ani.. 

Prin sentinŃa civilă nr. 275/17.12.2009 a CurŃii de Apel Ploieşti , se dispusese încă de 
la data de mai sus suspendarea dispoziŃiilor art. 4 lit.g din anexa 3 a OMTI nr. 1019/2009, 
precum şi a dispoziŃiilor art. 6 lit.f din anexa 3 a aceluiaşi act normative, în luna februarie 
2010, când s-a refuzat reclamantului eliberarea autorizaŃiei de instructor auto invocându-se 
aceste prevederi legale,aplicarea acestor dispoziŃii legale era suspendată. 

Cum în luna februarie 2010 aceste prevederi legale erau suspendate, nemaiproducând 
efectele juridice în vederea cărora a fost edictate, instanŃa a reŃinut că nefondat pârâta a 
respins cererea reclamantului de autorizare invocând aceste prevederi legislative. 

Prin OUG nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul 
combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi persoane , care a intrat în vigoare la data de 
13.04.2010, adică ulterior respingerii cererii reclamantului s-au modificat şi prevederile art. 
48 ind.14 al.4 , în noua reglementare stabilindu-se că instructorul de pregătire practică poate fi 
autorizat numai dacă, potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare, a fost angajat cel puŃin 3 ani cu 
normă întreagă sau a activate cel puŃin 6 ani ca instructor auto atestat în cadrul şcolilor 
autorizate sau dacă face dovada că a deŃinut autorizaŃie pentru activitatea de pregătire practică 
a conducătorilor auto eliberată de autoritatea competentă şi nu a avut suspendat permisul de 
conducere şi sau atestatul în ultimii 3 ani. 

Din coroborarea prevederilor legale mai sus arătate, instanŃa a reŃinut faptul că, dacă la 
data de 3.02.2010, realmente , autorizarea ca şi instructor auto abilitat a efectua pregătirea 
practică a cursanŃilor în vederea obŃinerii permisului de conducere, având în vedere 
prevederile art. 48 ind.14 al.4 din Legea nr. 218 din 2009 privind aprobarea OUG nr. 74 din 
2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109 din 2005 privind transporturile rutiere, 
în vigoare în luna februarie 2010, se putea realiza doar dacă se făcea dovada faptului că 
anterior solicitantul a activat cel puŃin 3 ani ca instructor auto atestat în cadrul şcolilor 
autorizate prevăzute la art. 48 ind.12 şi nu a avut suspendat permisul de conducere si/sau 
atestatul în perioada respectivă, începând cu data de 13.04.2010, când a intrat în vigoare OUG 
nr. 34 din 2010, instructorul de pregătire practică poate fi autorizat şi dacă face dovada că a 
deŃinut autorizaŃie pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberată de 
autoritatea competentă şi nu a avut suspendat permisul de conducere şi ori atestatul în ultimii 
3 ani. 

În atare context, având în vedere modificări legislative menŃionate anterior, raportat la 
toate considerentele expuse anterior, cum reclamantul a făcut dovada faptului că în ultimii trei 
ani anteriori depunerii cererii de autorizare, mai bine zis în perioada 26.02.2005- 3.02.2010, a 
avut calitatea de instructor de pregătire practică atestat de autoritatea competentă, aspect ce 
reiese din menŃiunile atestatelor nr.0008967 şi seria AIC,nr. 0028214, împrejurare ,de altfel, 
care nu e contestată nici de către pârâtă, care contestă doar împrejurarea că anterior depunerii 
cererii reclamantul nu activase, ca şi salariat, timp de 3 ani ca instructor auto atestat în cadrul 
unii scoli autorizate, instanŃa retine că refuzul pârâtei de a dispune autorizarea reclamantului 
ca şi instructor auto a devenit nejustificat., constituind un refuz nejustificat de soluŃionare a 
cererii reclamantului de eliberare a autorizaŃiei de instructor auto autorizat.. 

In consecinŃa, pentru toate argumentele de fapt şi de drept anterior expuse, în raport de 
prevederile art. 1, art. 8 alin. 1 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, modificata, coroborate 
cu prevederile art. 48 ind.14 al.4 din Legea nr. 218 din 2009 privind aprobarea OUG nr. 74 
din 2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109 din 2005, aşa cum a fost acesta 
modificat de prevederile OUG nr. 34 din 2010, instanŃa de fond a admis în parte, acŃiunea 
formulată de către reclamantul C.S. în contradictoriu cu pârâta şi a obligat pârâta să-i 
elibereze reclamantului autorizaŃia de instructor auto. 



În ceea ce priveşte capătul de cerere privind anularea adresei nr. 393 3.02.2010, având 
în vederea faptul că aceasta nu constituie un act administrative în înŃelesul prevederilor art. 2 
lit.c din Legea nr. 554 din 2004, ci doar o adresă prin care s-a comunicat reclamantului 
refuzul nejustificat al pârâtei de a-i elibera autorizaŃia de instructor auto, instanŃa a respins 
acest capăt de cerere. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs pârâtă Autoritatea Rutieră 
Română criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

În motivarea recursului se arată că în mod greşit s-a admis acŃiunea deşi potrivit art. 
48 ind.14 al.4 din Legea nr. 218 din 2009 privind aprobarea OUG nr. 74 din 2008 pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 109 din 2005 privind transporturile rutiere instructorul 
de pregătire practică prevăzut de al.1 poate fi autorizat numai dacă a activat cel puŃin 3 ani ca 
instructor auto atestat în cadrul şcolilor autorizate. De asemenea s-a u încălcat şi dispoziŃiile 
art. 4 lit. g din Capitolul II al Anexei 3 din Ordinul nr. 1019/2009 prin care se stabilea că 
pentru autorizarea ca instructor auto abilitat a efectua pregătirea practică pentru cursanŃi în 
vederea obŃinerii permisului de conducere auto era necesar ca persoana ce solicita acest lucru 
să facă dovada prin depunerea cărŃii de muncă ori a unei adeverinŃe eliberate de către ITM că 
a activat anterior în cadrul unei scoli de şoferi auto o perioadă de minim 3 ani. Prin sentinŃa 
civilă nr. 275/17.12.2009 a CurŃii de Apel Ploieşti , se dispusese suspendarea dispoziŃiilor art. 
4 lit.g din anexa 3 a OMTI nr. 1019/2009, însă sentinŃa a fost modificată de Înalta Curte de 
CasaŃie şi JustiŃie. Prin urmare prima instanŃă a interpreta greşit dispoziŃiile legale incidente. 
Pe cale de consecinŃă acŃiunea este nefondată şi se impunea respingerea ei inclusiv în ce 
priveşte obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată. 

Intimatul a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi păstrarea sentinŃei 
Tribunalului Vaslui ca legală şi temeinică. Intimatul a mai arătat că a obŃinut dreptul să 
lucreze ca instructor independent înainte de a apărea dispoziŃiile normative ce impun activarea 
anterior în cadrul unei scoli de şoferi auto o perioadă de minim 3 ani, având o vechime d doi 
ani şi jumătate. Refuzul pârâtei de a-i elibera reclamantului autorizaŃie de instructor auto este 
nejustificat întrucât încalcă principiul neretroactivităŃii legii şi dreptul său obŃinut anterior. A 
demonstrat că a lucrat legal ca instructor independent înainte de apariŃia legii 219/2009. 

În recurs nu s-au mai administrat alte probe. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziŃiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea a constatat că recursul este fondat pentru 
următoarele considerente: 

Reclamantul C.S. s-a adresat la 1.02.2010 pârâtei ARR – AgenŃia Vaslui pentru 
eliberarea autorizaŃiei de instructor auto abilitat a efectua pregătirea practică în vederea 
obŃinerii permisului de conducere pentru categoriile A,B şi BE şi subcategorii ale acestora, 
menŃionând faptul că este instructor auto deŃinător al atestatului de pregătire profesională, 
fiind înregistrat la Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului ca PFA potrivit certificatului de 
înregistrare emis de către Oficiul Registrului ComerŃului 

Prin adresa nr. 393/3.02.2010, reclamantului i s-a comunicat faptul că în urma 
analizării dosarului cererea sa a fost respinsă pe considerentul că nu a depus documentele 
necesare prin care să dovedească că a lucrat ca instructor auto angajat cu normă întreagă într-o 
şcoală de şoferi autorizată minim trei ani, aşa cum prevede Cap II, art.4, lit.g din Anexa nr.3 a 
Ordinului nr.1019/12.10.2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea 
instructorilor de pregătire practică. 

InstanŃa de recurs a constatat că potrivit art. 48 ind. 14 alin. 1, 3 din O.G. nr. 
109/2005, pregătirea practică în vederea obŃinerii permisului de conducere pentru categoriile 
A, B şi BE şi subcategorii ale acestora, efectuată de şcolile autorizate, se poate realiza şi cu 
instructori de pregătire practică atestaŃi, care sunt persoane fizice înregistrate la oficiul 
registrului comerŃului, atestate şi autorizate de către autoritatea competentă, pe baza unei 
metodologii aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. 

Aceşti instructori pot efectua activitate de pregătire practică a persoanelor, în 
condiŃiile prevăzute la art. 48 ind. 13 alin. 4, numai pe baza unui contract de prestări de 
servicii încheiat de instructor cu şcoala respectivă, în condiŃiile O.G. nr. 44/2008 privind 



desfăşurarea activităŃii economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale. 

În momentul formulării cererii de reclamant, pentru a fi atestat, reclamantului în baza 
art. 48 ind. 14 alin. 4 din O.G. nr. 109/2005 i se impun condiŃii de vechime determinate, 
respectiv să fi fost angajat cel puŃin 3 ani cu normă întreagă sau să fi activat cel puŃin 6 ani ca 
instructor auto atestat în cadrul şcolilor autorizate.  

Din probele administrate rezultă că de la organizarea sa ca persoană fizică autorizată 
(11.04.2007, conform certificatului de înregistrare) reclamantul a lucrat ca instructor auto 
pentru mai multe şcoli, în baza unor contracte de prestări servicii, însă nu îndeplineşte 
condiŃiile de vechime cerute de lege, respectiv 3 ani, motiv pentru care refuzul pârâtei la data 
de 03.02.2010 de a-i elibera atestatul solicitat este justificat. 

Nu pot fi primite susŃinerile intimatului-reclamant privind aplicarea retroactivă a legii. 
Curtea are în vedere faptul că prin Ordinul nr. 1019/2009 se instituie condiŃia atestării 

instructorilor de pregătire practică (instructori auto) de către A.R.R., iar art. 48 ind. 14 alin. 4 
din O.G. nr. 109/2005 în forma criticată de reclamant, era în vigoare la momentul soluŃionării 
cererii sale de către pârâtă. DispoziŃiile legii noi sunt de imediată aplicare iar legea veche nu 
poate ultractiva astfel încât reclamantul nu este îndreptăŃit la eliberarea autorizaŃiei de 
instructor auto cu ignorarea noilor criterii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare la data 
solicitării . Mai mult potrivit principiului constituŃional al egalităŃii cetăŃenilor în faŃa legii, 
legea se aplică în acelaşi condiŃii tuturor destinatarilor săi, atât celor care au lucrat anterior în 
mod legal şi care doresc să obŃină o nouă autorizare, cât doar celor care doresc să intre ulterior 
în sistem. Nu se poate considera că legea retroactivează, întrucât se aplică doar pentru viitor, 
aceste condiŃii fiind cerute doar persoanelor care doresc obŃinerea ulterioară a unei noi 
autorizaŃii, neavând nici un fel de efecte asupra perioadei în care reclamantul a lucrat anterior. 
Mai mult asprirea condiŃiilor este o chestiune ce Ńine de opŃiunea legiuitorului, fiind justificată 
de contextul social –politic din acel moment, şi de numeroasele scandaluri mediatice legate de 
activitatea defectuoasă a mai multor instructori auto şi de modalitatea obŃinerii permiselor de 
conducere. 

Curtea a mai reŃinut că, condiŃiile distincte stabilite prin lege cu privire la statutul 
instructorilor auto organizaŃi ca persoane fizice autorizate conform O.G. nr. 44/2008 şi cei din 
şcolile de conducători auto autorizate de lege sunt justificate de existenŃa unor situaŃii diferite. 
Cele două categorii prevăzute se diferenŃiază prin modalitatea desfăşurare a activităŃii, unii 
acŃionând ca persoane fizice autorizate care pot desfăşura activităŃi economice în domenii care 
fac obiectul liberei iniŃiative, iar ceilalŃi desfăşurând activitatea pe bază de contract de muncă 
pe durată nedeterminată în cadrul unei şcoli supuse unor cerinŃe riguroase de autorizare, motiv 
pentru care nu se poate susŃine că distincŃiile şi diferenŃierile prevăzute de legiuitor nu se 
bazează pe o justificare rezonabilă şi obiectivă. După cum în mod constant s-a reŃinut şi în 
jurisprudenŃa CEDO, diferenŃa de tratament instituită în condiŃiile sus menŃionate nu este 
discriminatorie şi de natură a aduce atingere dreptului la muncă, întrucât a distinge nu 
înseamnă a discrimina (Cauzele CEDO Hoffmann v. Austria, Spadea şi Scalabrino v. Italia şi 
Stubbings ş.a. v. Marea Britanie).  

În plus, curtea a constatat că prima instanŃă şi-a motivat sentinŃa şi pe considerentul că 
prin sentinŃa civilă nr. 275/17.12.2009 a CurŃii de Apel Ploieşti se dispusese suspendarea 
dispoziŃiilor art. 4 lit.g din anexa 3 a OMTI nr. 1019/2009, însă această sentinŃa a fost 
modificată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. Mai mult suspendarea unui act administrativ 
operează inter partes şi nu erga omnes. Doar anularea actului administrativ produce efecte 
erga omnes, dar nu mai pentru viitor şi de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial 
potrivit art.23 din legea 554/2004. 

Pentru considerentele expuse, curtea a apreciat că refuzul pârâtei de a-i elibera 
reclamantului autorizaŃie de instructor auto, în raport de dispoziŃiile legale incidente şi de 
documentaŃia depusă de reclamant la data cererii, nu poate fi considerat nelegal sau că este 
rezultatul unui exces de putere în înŃelesul dat acestei noŃiuni în art. 2 alin. 1 lit. n din Legea 
nr. 554/2004, atâta timp cât aceasta nu a făcut nimic altceva decât să aplice cu rigurozitatea 
legea internă în litera şi spiritul său, în forma în vigoare la momentul cererii. Nu se poate 



vorbi de un refuz nejustificat sau abuziv atâta timp cât legiuitorul a stabilit un alt cadru de 
exercitare a unei profesii/activităŃi, cu atât mai mult cu cât exercitarea acestei profesii are la 
bază în primul rând abilităŃii practice ce presupun o experienŃă minimă în domeniu, condiŃia 
de vechime fiind astfel justificată. 

În plus, după refuzul pârâtei, art. 48 ind. 14 alin. 4 din OUG 109/2005 a fost modificat 
în sensul ca (4) Instructorul de pregătire practică …poate fi autorizat numai dacă, potrivit 
dispoziŃiilor legale în vigoare, a fost angajat cel puŃin 3 ani cu normă întreagă sau a activat cel 
puŃin 6 ani ca instructor auto atestat în cadrul şcolilor autorizate sau dacă face dovada că a 
deŃinut autorizaŃie pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberată de 
autoritatea competentă şi nu a avut suspendat permisul de conducere şi/sau atestatul în ultimii 
3 ani." Reclamantul s-ar încadra în ultima teza a acestui articol şi ar putea obŃine autorizaŃie 
cu condiŃia ca permisul sau atestatul sa nu-i fi fost suspendate, putând formula în prezent o 
nouă cerere. 

FaŃă de considerente arătate mai sus, în baza art. 312 c. pr.civ raportat la art.304 pct9 
c.pr.civ, apreciind că în ce priveşte cererea de obligare a pârâtei să elibereze reclamantului 
autorizaŃie de instructor auto, soluŃia primei instanŃe nu este legală şi temeinică curtea a admis 
recursul declarat de Autoritatea Rutieră Română împotriva sentinŃei nr. 269/ca/27.09.2010 
pronunŃată de Tribunalul Vaslui, sentinŃă pe care a modificat-o în parte în sensul respingerii în 
tot a acŃiunii formulate de reclamantul C.S. în contradictoriu cu pârâta AgenŃia Vaslui a 
AutorităŃii Rutiere Române . 

Curtea a menŃinut celelalte dispoziŃii ale sentinŃei recurate ce nu contravin deciziei, 
soluŃia primei instanŃe fiind legală şi temeinică în ce priveşte respingerea excepŃiei 
inadmisibilităŃii şi a capătului de cerere privind anularea adresei nr. 393/3.02.2010, emisă de 
pârâta AgenŃia ARR Vaslui. 

14. Notar. Calitatea de asigurat. ObligaŃia de plată a contribuŃiei la Fondul 
naŃional unic de asigurări sociale de sănătate şi a accesoriilor aferente 

Recurenta persoană fizică, prin neîndeplinirea obligaŃiei de a comunica pârâtei 
venituri impozabile, în vederea stabilirii şi achitării contribuŃiei, este cea 
care a acŃionat cu rea credinŃă pentru a evita executarea obligaŃiei legale 
de plată a contribuŃiei la Fondul NaŃional de asigurări de sănătate şi 
singura răspunzătoare de forma atipică în care s-a realizat controlul, la 
sediul pârâtei şi nu la sediul cabinetului său notarial. OG. nr.92/2003 nu 
impune o arătare exhaustivă a temeiurilor de drept, fiind suficientă 
indicarea actului normativ prin obligaŃie a fost instituită, contribuŃia 
datorată fiind unică, generală şi inconfundabilă. 

În mod corect s-a reŃinut că reclamanta are obligaŃia de plată a contribuŃiei la 
Fondul de asigurări de sănătate, corespunzător veniturilor declarate ca 
realizate în perioada de referinŃă, stabilite prin deciziile de impunere 
anuală întocmite de organul fiscal competent şi că asiguratul s-a sustras de 
la îndeplinirea acestei obligaŃii.  

Decizia nr. 13 din 7 februarie 2011 

Prin sentinŃa civilă nr. 560/ca din 11.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi în dosar 
1559/245/2010 s-a respins ca nefondată acŃiunea formulată de reclamanta L.G. în 
contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi. 

Pentru a se pronunŃa astfel instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Reclamanta L.G. exercită profesia liberă de notar începând cu data de 07.10.1998. 
Organele de control din cadrul pârâtei Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi au verificat 

dacă reclamanta a achitat contribuŃia la Fondul naŃional unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru perioada 2005 – 30.09.2009. 

Rezultatul controlului a fost înscris în procesul-verbal nr.15 din 30.09.2009, rezultat 
constând în stabilirea obligaŃiei reclamantei de a plăti la F.N.U.A.S.S. sumele de:47.305 lei , 



cu titlu de contribuŃie;46.725 lei, reprezentând dobânzi;70 lei, penalităŃi întârziere. 
Reclamanta a formulat contestaŃia nr.385/19.10.2009 împotriva procesului-verbal 

nr.145/30.09.2009, contestaŃie ce a fost respinsă prin decizia nr.502/20.11.2009, emisă de 
către Preşedintele – Director General al C.A.S. Iaşi. 

În primul rând, Tribunalul consideră că procesul verbal nr.145/30.09.2009 
îndeplineşte cerinŃele de formă şi de fond ale actului administrativ, astfel cum sunt acestea 
descrise prin dispoziŃiile art. 41 şi 43 din O.G. 92/2003, fiind emis de către Casa de Asigurări 
de Sănătate Iaşi, ce are atribuŃii în aplicarea legislaŃiei asigurărilor de sănătate,stabilindu-se în 
sarcina reclamantei obligaŃia fiscală de plată a contribuŃiei la Fondul naŃional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a accesoriilor aferente. 

În al doilea rând, neîntemeiată este critica reclamantei ce vizează modalitatea efectivă 
de realizare a inspecŃiei fiscale. Pârâta a stabilit situaŃia de fapt fiscală doar pe baza actelor 
puse la dispoziŃie de către AdministraŃia FinanŃelor Publice Iaşi, respectiv, a deciziilor de 
impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităŃi independente 
pe anii 2004 – 2009 şi a deciziilor de impunere anuală pentru veniturile notariale în anii 2004 
– 2007. Mai mult, prin înscrisurile depuse de către pârâtă la dosar, aceasta a demonstrat că a 
solicitat reclamantei să-i pună la dispoziŃie documentele necesare în vederea stabilirii 
obligaŃiilor pentru asigurările sociale de sănătate, până la data de 01.08.2009. Reclamanta a 
solicitat reprogramarea controlului şi, deşi pârâta a amânat efectuarea verificărilor până la 
30.09.2009, reclamanta nu a pus la dispoziŃia organului fiscal nici un document privitor la 
veniturile realizate în perioada analizată. 

De altfel, nici pe parcursul prezentului litigiu judiciar reclamanta nu a administrat alte 
probe, de natură a indica o greşită stabilire a bazei de calcul ce a fost luată în considerare de 
către pârâtă pentru determinarea contribuŃiei la F.N.U.A.S.S. 

Prin urmare, în condiŃiile în care legea permite ca inspecŃia fiscală să se desfăşoare la 
sediul organului fiscal ( art.103 alin. 2 OG 95/2003) iar reclamanta nu a probat că situaŃia de 
fapt fiscală reŃinută de către pârâtă ar fi nereală, Tribunalul consideră că nu sunt fondate 
criticile reclamantei cu privire la aceste aspecte. 

De asemenea, instanŃa a apreciat că pârâta a respectat dispoziŃiile art.83 alin. 4 O.G. 
92/2003, din moment ce, prin adresa nr.8811/16.07.2009, a invitat reclamanta să-i pună la 
dispoziŃie documentele justificative în vederea stabilirii obligaŃiilor la fond. 

Întrucât reclamanta nu a dat curs acestei solicitări, în mod legal pârâta a procedat la 
stabilirea din oficiu a contribuŃiei la fondul pentru asigurări de sănătate, luând în considerare 
cuantumul veniturilor realizate de către reclamantă în perioada 2005 – 2009 şi sold 2004, aşa 
cum reiese acesta din deciziile de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit privind 
venitul din activităŃi independente pe anii 2004 – 2009 şi din deciziile de impunere anuale 
pentru veniturile realizate în anii 2004 – 2007. 

Tribunalul a reŃinut că dispoziŃiile art. 56 alin. 1 şi art. 60 din O.G. 92/2003 permit 
pârâtei să-şi fundamenteze activitatea de control pe informaŃiile şi actele obŃinute de la alte 
instituŃii publice, inclusiv de la AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Iaşi. 

O altă apărare a reclamantei împotriva concluziilor organului fiscal a privit 
necompetenŃa pârâtei de a emite actul administrativ contestat. 

Acest motiv a fost respins pentru argumentele următoare: 
Potrivit art. 256 alin . 2 din Legea nr.95/2006,colectarea contribuŃiilor persoanelor 

juridice şi fizice care au calitate de angajator se face de către M.F.P. prin A.N.A.F., iar 
colectarea contribuŃiilor persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor 
se face de către A.N.A.F., se efectuează de către casele de asigurări. 

De asemenea, în temeiul art.267 alin. 2 Legea 95/2006, casele de asigurări colectează 
contribuŃiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de 
către ANAF, şi gestionează bugetul fondului aprobat. 

Din aceste texte normative se desprinde concluzia că pârâta C.A.S. Iaşi are competenŃa 
legală de a colecta contribuŃia persoanelor fizice la Fondul naŃional unic de asigurări sociale 
de sănătate. 

Art. 2 alin. 2 Codul de procedură fiscală prevede că acest cod constituie procedura de 



drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat. 

Iar din dispoziŃiile art. 256 alin. 2 Legea 95/2006 şi art. 1 şi 7 din Legea 11/2010 
rezultă că bugetele Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate fac parte din 
bugetul general de stat. 

Mai mult, Legea 571/2003 ( codul fiscal) prin art. 7 punctul 10, defineşte contribuŃiile 
sociale obligatorii ca fiind orice contribuŃii care trebuie plătite, în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare, pentru protecŃia şomerilor, asigurări de sănătate sau asigurări sociale. 

Fiind o contribuŃie socială cuprinsă în Codul fiscal şi care constituie venituri ale 
bugetului general consolidat, în temeiul art. 1 alin. 2 şi 3 din O.G. nr.92/2003, Tribunalul a 
constatat că declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea sumelor reprezentând această 
contribuŃie sunt supuse normelor enunŃate de codul de procedură fiscală. 

În consecinŃă, în conformitate cu dispoziŃiile textelor mai sus redate pârâta C.A.S. Iaşi 
a avut legitimitatea de a emite actul administrativ fiscal constând în procesul verbal 
nr.145/30.09.2009. 

Nefondată este şi critica reclamantei referitoare la lipsa de temei a acestui act 
administrativ fiscal. În principal, reclamanta afirmă că nu a avut calitatea de asigurat a pârâtei 
şi i se încalcă dreptul de opŃiune liberă a casei de asigurări de sănătate. Nu se poate vorbi 
despre o nerespectare a dreptului reclamantei de a-şi alege liber casa de asigurări, în condiŃiile 
în care, din anul 1998 şi până în prezent, reclamanta nu a încheiat nici un fel de contract de 
asigurare de sănătate cu vreuna dintre casele de asigurări. Şi chiar de ar fi apelat la forma de 
asigurare de sănătate voluntară, în conformitate cu disp. art. 208 alin. 7 din Legea 95/2006, tot 
subzistă pentru reclamantă obligaŃia de plată a contribuŃiei pentru asigurarea socială de 
sănătate. 

De asemenea, conform art. 213 alin. 4 din Legea 95/2006, categoriile de persoane care 
nu sunt prevăzute la alineatele 1 şi 2 au obligaŃia să se asigure în condiŃiile art. 211 şi să 
plătească contribuŃia la asigurările de sănătate în condiŃiile legii. 

Iar obligaŃia virării acestei contribuŃii revine şi persoanelor care exercită profesii libere 
( art. 215 alin. 3 din aceeaşi lege). 

Tribunalul a constatat că reclamantei îi este conferită calitatea de asigurat prin lege ( 
asigurarea socială de sănătate fiind obligatorie în baza art. 208 alin. 3 din Legea 95/2006 ) şi, 
în această calitate, îi incumbă şi sarcina de a contribui la F.N.U.A.S.S., fără a avea relevanŃă 
inexistenŃa vreunei convenŃii încheiate cu una dintre casele de asigurări. 

Anterior intrării în vigoare a Legii 95/2006 s-au aplicat în acelaşi sens normele 
OrdonanŃei de urgenŃă nr.150/2002, care stipulau, prin art. 1 şi art. 4, că asigurările sociale de 
sănătate sunt obligatorii şi că toŃi cetăŃenii români, cu domiciliul în Ńară, sunt asiguraŃi, având 
obligaŃia plăŃii contribuŃiilor de asigurare. 

În plus,o încheiere a unui eventual contract de asigurare între reclamantă şi o casă de 
asigurare se înscrie în sfera dreptului privat şi nu poate interfera cu raportul de drept fiscal ,în 
lipsa unei prevederi legale în acest sens. 

Pentru toate aceste raŃiuni, Tribunalul a constatat că pârâta a emis temeinic şi legal 
procesul verbal nr.145/30.09.2009 şi decizia nr.502/20.11.2009, şi a respins acŃiunea 
reclamantei. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs reclamanta criticând-o pentru 
netemeinicie şi nelegalitate, solicitând modificarea sentinŃei recurate, în sensul admiterii 
acŃiunii aşa cum a fost ea formulată. 

În motivarea recursului se arată că un prim motiv de recurs vizează faptul că procesul 
verbal nr.145/30.09.2009 nu îndeplineşte cerinŃele de formă şi de fond ale actului 
administrativ, şi nu poate avea natura unui titlu de creanŃă, lipsindu-i temeiul legal în baza 
căruia s-a stabilit în sarcina sa obligaŃia de plata a creanŃelor fiscale respective. 

Al doilea motiv de recurs vizează modalitatea efectivă de realizare a inspecŃiei fiscale. 
InstanŃa de fond i-a respins însă probele solicitate, inclusiv proba cu expertiza contabilă, deşi 
a contestat atât baza de calcul, cât şi modul de aplicare a coeficientului de 6,5%la sume ce nu 
pot avea calitatea de bază de impunere. Expertiza ar fi scos la iveală modul deficitar în care ar 



fi operat pârâta. 
Al treilea motiv de recurs îl constituie lipsa de analiză a Deciziei 502/2009 emisă de 

pârâta, act pe care l-a contestat, dar la care prima instanŃă nu a făcut nici o referire. 
Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi păstrarea sentinŃei 

Tribunalului ca legală şi temeinică. Intimata a invocat că procesul verbal nr.145/30.09.2009 
îndeplineşte cerinŃele de formă şi de fond ale actului administrativ fiscal. În ce priveşte modul 
de desfăşurare a inspecŃiei fiscale aceasta s-a desfăşurat conform art.103 alin. 2 OG 95/2003 
doar pe baza actelor puse la dispoziŃie de către AdministraŃia FinanŃelor Publice Iaşi, 
respectiv, a deciziilor de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit privind venitul 
din activităŃi independente pe anii 2004 – 2009 şi a deciziilor de impunere anuală pentru 
veniturile notariale în anii 2004 – 2007deoarece reclamanta nu i-a pus la dispoziŃie nici un 
document privitor la veniturile realizate în perioada analizată. În ce priveşte decizia 
nr.502/20.11.2009, Tribunalul apreciind că a emis temeinic şi legal procesul verbal 
nr.145/30.09.2009 a apreciat implicit şi temeinicia acesteia. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziŃiile legale incidente, 
motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru 
următoarele considerente: 

În mod corect prima instanŃă a respins acŃiunea formulată de reclamanta L.G. în 
contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, motivele de recurs invocate de 
reucurentă neputând fi primite. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că obiectul acŃiunii îl constituie 
„anularea procesul verbal nr.145/30.09.2009 şi a deciziei nr.502/2009”, prin care s-a respins 
contestaŃia formulată de notar L.G. împotriva procesului verbal prin care se stabilesc obligaŃii 
în sarcina sa, ca persoană fizică. În ce priveşte decizia nr.502/20.11.2009, Tribunalul 
apreciind că pârâta a emis temeinic şi legal procesul verbal nr.145/30.09.2009 a apreciat 
implicit şi temeinicia deciziei care privea contestaŃia reclamantei împotriva acestui act. În 
considerentele hotărârii recurate se arată se altfel în mod neechivoc„Tribunalul a constatat că 
pârâta a emis temeinic şi legal procesul verbal nr.145/30.09.2009 şi decizia 
nr.502/20.11.2009”, astfel că susŃinerile recurentei vizând lipsa de analiză a Deciziei 
502/2009 şi că prima instanŃă nu a făcut nici o referire la aceasta sunt nereale, dovedind reaua 
credinŃă a recurentei.  

Curtea a reŃinut că activitatea de control pentru contribuŃiile sociale datorate de notarii 
publici, în calitate de persoane fizice asigurate pe bază de declaraŃie/contract de asigurare 
socială de sănătate, revine C.N.A.S. şi unităŃilor sale subordonate potrivit art. 256 alin . 2 din 
Legea nr.95/2006.. 

AfirmaŃia reclamantei că nu ar avea calitatea de asigurat, este lipsită de suport logic şi 
legal. Punctul de vedere exprimat de reclamanta – recurentă ignoră faptul că, potrivit OUG 
nr.150/2002 şi legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, ce au guvernat succesiv 
raporturile dintre ea şi pârâtă în perioada de referinŃă (2005 – 2009), sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate cuprinde pe toŃi cetăŃenii români, indiferent de ocupaŃie sau statutul lor 
juridic, care dobândesc, prin efectul legii, calitatea de asigurat, independent de manifestarea 
lor de voinŃă, calitate ce se pierde odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau reşedinŃă în 
România. Astfel potrivit art. 214 din legea 95/2006 „(2) Asigurarea socială de sănătate este 
facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. 
(1): a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; b) cetăŃenii străini şi apatrizii 
care se afla temporar în Ńara, fără a solicita viza de lungă şedere; c) cetăŃenii romani cu 
domiciliul în străinătate care se afla temporar în Ńara”, în nici una din aceste categorii nefiind 
inclusă reclamanta. Potrivit art.215 din legea 95/2006 (1) ObligaŃia virării contribuŃiei pentru 
asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe 
baza de contract individual de munca ori în baza unui statut special prevăzut de lege, precum 
şi persoanelor fizice, după caz. (2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară 
activitatea asiguraŃii sunt obligate sa depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de 
asiguraŃi declaraŃii nominale privind obligaŃiile ce le revin fata de fond şi dovada plăŃii 
contribuŃiilor. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplica şi persoanelor care exercita profesii 



libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfăşoare activităŃi independente”, 
categorie în care se încadrează şi reclamanta care exercită profesia liberă de notar. 

Curtea a reŃinut că în mod corect a considerat prima instanŃă că reclamanta nu şi-a 
îndeplinit obligaŃia legală de a plăti contribuŃia la fondul asigurărilor sociale de sănătate, în 
raport de veniturile realizate, declarate în condiŃiile legii la organul fiscal, actele constatate 
fiind emise cu respectarea procedurilor legale, în limita competenŃelor ce i-au fost recunoscute 
de lege. 

În cea ce priveşte respingerea probei cu expertiza contabilă, menită, în opinia 
recurentei, să determine în mod corect contribuŃia sa, Curtea consideră că, în mod corect 
instanŃa de fond i-a respins proba cu expertiza contabilă atâta timp cât modul de calcul a 
contribuŃiei nu a fost contestat nici în procedura administrativă şi nici în cuprinsul cererii de 
chemare în judecată, recurenta invocând doar sub diverse pretexte că nu datorează nici un fel 
de contribuŃie şi nicidecum că această ar fi fost greşit calculată de intimată. În plus, curtea a 
constatat că intima a calculat contribuŃia recurentei pe baza deciziilor de impunere anuală 
emise de AdministraŃia FinanŃelor Publice Iaşi pe numele lui L.G., ca persoană fizică cu 
domiciliul în România, acte a căror valabilitate şi realitate nu a fost contestată ori infirmată, 
solicitarea de verificare a propriilor declaraŃii de venituri depuse de reclamantă la organul 
fiscal apare ca lipsită de sens întrucât nu se pot primi, în cea ce priveşte venitul anual global 
impozabil, alte date şi concluzii decât cele pe care însăşi recurenta le-a furnizat, în condiŃiile 
legii, sub sancŃiunea prevăzută de Codul penal, organului fiscal, omiŃând să facă cuvenite 
comunicare şi pârâtei C.A.S. Iaşi. 

Ca atare, necontestându-se realitatea datelor înscrise, în deciziile de impunere anuală 
şi avându-se în vedere că, la nivelul veniturilor realizate, pe care reclamanta a refuzat să le 
comunice pârâtei, deşi legea o obliga în mod expres să o facă, s-a aplicat cota de contribuŃie 
prevăzută de Legea nr. 95/2006 şi respectiv de OUG nr.150/2002, nici o verificare contabilă 
nu mai era necesară, atât timp cât nu s-au invocat erori de calcul matematic, ci s-a urmărit 
doar sustragerea de la îndeplinirea unei obligaŃii instituite în sarcina tuturor cetăŃenilor 
români. Aşa cum rezultă din textele de lege precitate OUG nr.150/2002, instituia ca şi Legea 
nr. 95/2006 în sarcina persoanelor ce nu au statut de salariat – categorie din care face parte şi 
reclamanta – obligaŃia de a comunica, direct, casei de asigurări în a cărei rază teritorială îşi au 
domiciliu, veniturile realizate, în vederea stabilirii şi achitării contribuŃiei legale, norme din 
care nu se poate trage o altă concluzie decât acea că pârâta C.A.S. Iaşi nu este doar un simplu 
beneficiar al contribuŃiei vărsate de asiguraŃi, şi că în această materie, ea are atributul expres 
de a „stabili” şi de a „urmări” achitarea contribuŃiei datorate de asiguraŃii nesalariaŃi, deci şi a 
celei datorate de notarul L.G.. 

Chiar dacă norma înserată la art.53(2) din O.U.G. nr.150/2002 este oarecum generică, 
acest fapt nu este de natură să impieteze în vreun fel dreptul de control al caselor de asigurări 
de sănătate, întrucât cea ce primează într-un asemenea caz sunt principiile pe care este 
construit sistemul de drept respectiv. 

Dreptul de a controla şi de a lua măsuri al C.A.S. Iaşi, pentru aducerea la îndeplinire a 
obligaŃiilor ce revin asiguraŃilor, rezultă şi din art.99 Cod procedură fiscală, care statuează că 
inspecŃia fiscală se exercită „... şi de alte autorităŃi care sunt competente, potrivit legii, să 
administreze contribuŃii şi alte sume datorate bugetului general consolidat”. 

OUG nr.150/2002 ca şi reglementarea ulterioară Legea nr. 95/2006 consacra 
caracterul obligatoriu al asigurării sociale de sănătate şi obligaŃia cetăŃenilor români, implicit a 
notarului public L.G., de a contribui, potrivit veniturilor realizate ca persoană fizică 
nesalariată, la Fondul naŃional de asigurări sociale de sănătate, cu o cotă determinată prin lege, 
cadru legal, ce nu lasă loc la interpretări sau excepŃii, susceptibile a asigura sustragerea de la 
îndeplinirea respectivei obligaŃii. 

Convingerea recurentei, că notarii publici dobândesc calitatea de asigurat din ziua în 
care au semnat un contrat de asigurare care în speŃă nu s-a încheiat şi că atâta timp cât nu a 
există un astfel de contrat ea nu are calitatea de asigurat şi nici obligaŃia de plată, ignoră faptul 
că cea ce i se impută de către pârâtă este faptul de a se fi sustras de la îndeplinirea obligaŃiei 
prevăzute de art..53(2) din OUG nr.150/2002, şi de art.215 din Legea nr. 95/2006 care constă 



în comunicarea veniturilor impozabile, direct C.A.S. Iaşi, pe baza căreia aceasta din urmă 
trebuia să stabilească cuantumul contribuŃiei şi să urmărească achitarea ei; pentru aducerea la 
îndeplinire a obligaŃiei prevăzute de art.1(2) lit.d) din OUG nr.150/2002 neinteresând nici 
faptul dacă s-a perfectat sau nu contractul de asigurare( culpa neîncheierii unui astfel de 
contract revenind de altfel recurentei care nu a dorit să încheie un astfel de contract) şi nici 
faptul dacă cetăŃeanul român, asigurat prin efectul legii, a beneficiat sau nu de servicii 
medicale plătite din fondul de asigurări de sănătate, obligaŃia de plată fiind, în cazul liber 
profesionistului – notar public, independentă de serviciile asigurate, întrucât sistemul 
funcŃionează pe baza principiului solidarităŃii şi nu pe principiul prestaŃie contra prestaŃie. 

Fiind o obligaŃie fiscală, contribuŃia la fondul asigurărilor sociale de sănătate are 
acelaşi regim juridic cu cel aplicabil oricărui alt impozit sau taxe, astfel că, în caz de 
neîndeplinire a obligaŃiei, partea în culpă, asiguratul în cauza de faŃă, care nu se poate prevala 
nici de necunoaşterea legii şi nici de interpretarea personală a acesteia, datorează majorări de 
întârziere, conform art.119 Cod procedură fiscală, care nu face altceva decât să preia 
reglementările corespunzătoare din legislaŃia anterioară. 

Recurenta L.G., ca persoană fizică, prin neîndeplinirea obligaŃiei de a comunica 
pârâtei venituri impozabile, în vederea stabilirii şi achitării contribuŃiei, este cea care, astfel 
cum a reŃinut şi prima instanŃă, a acŃionat cu rea credinŃă pentru a evita executarea obligaŃiei 
legale de plată a contribuŃiei la Fondul NaŃional de asigurări de sănătate şi singura 
răspunzătoare de forma atipică în care s-a realizat controlul, la sediul pârâtei şi nu la sediul 
cabinetului său notarial. Pentru aceste considerente nu pot fi primite nici criticele vizând 
modul de realizare a inspecŃiei fiscale 

Cât priveşte critica referitoare la lipsa de valabilitate a actului de impunere fiscală, 
aceasta se vădeşte nefondată întrucât, astfel cum a reŃinut şi prima instanŃă, procesul verbal 
nr.145/30.09.2009 conŃine elementele esenŃiale cerute actului administrativ de art.43 Cod 
procedură fiscală, atât în cea ce priveşte menŃionarea elementelor de identificare a organului 
de control şi a contribuabilului, cât şi în ceea ce priveşte obiectul şi întinderea obligaŃiei 
fiscale şi a temeiurilor de drept ale acesteia, OG. nr.92/2003 neimpunând o arătare exhaustivă 
a temeiurilor de drept, fiind suficientă, în acest caz, indicarea actului normativ prin obligaŃie a 
fost instituită, contribuŃia datorată fiind unică, generală şi inconfundabilă. 

Ca atare,în mod corect s-a reŃinut de către prima instanŃă că reclamanta are obligaŃia 
de plată a contribuŃiei la Fondul de asigurări de sănătate, corespunzător veniturilor declarate 
ca realizate în perioada de referinŃă, stabilite prin deciziile de impunere anuală întocmite de 
organul fiscal competent şi că asiguratul s-a sustras de la îndeplinirea acestei obligaŃii.  

FaŃă de considerente arătate mai sus, în baza art.312 c. pr.civ, apreciind că soluŃia 
primei instanŃe este legală şi temeinică, şi că aceasta a evaluat temeinic şi complet situaŃia de 
fapt dedusă judecăŃii şi a făcut o judicioasă aplicare a legii, curtea a respins recursul declarat 
de recurenta reclamanta L.G. împotriva sentinŃei nr. 560/ca din 11.06.2010 pronunŃată de 
Tribunalul Iaşi, sentinŃă pe care a menŃinut-o.  

15. Drept procesual civil. ExcepŃia autorităŃii de lucru judecat. CondiŃia de 
„parte” din perspectiva jurisprudenŃei CEDO 

ReclamanŃilor nu le poate fi opusă o hotărâre judecătorească dată într-o cauză 
în care nu şi-au exercitat în nici un fel drepturile ce decurg din calitatea de 
parte şi în care s-a soluŃionat procesul în lipsa lor, a unor părŃi care nu au 
fost regulat citate atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea 
fondului, încălcând acestora dreptul la apărare precum şi dreptul la un 
proces echitabil garantat de art.6 CEDO. A analiza doar formal 
îndeplinirea condiŃiei identităŃii de părŃi, condiŃie ce pare a fi îndeplinită la 
prima vedere, este de natură, în cauza particulară dedusă judecăŃii, faŃă de 
modul în care s-a desfăşurat primul proces, a aduce prejudicii grave şi 
iremediabile reclamanŃilor care altfel ar fi practic lipsiŃi de accesul liber la 
justiŃie şi de dreptul la un proces echitabil. În condiŃiile în care reclamaŃii 



nu şi-au însuşit prima acŃiune, se impune ca în prezentul dosar să fie 
analizate susŃinerile acestora şi ca instanŃa să se pronunŃe pe fondul cererii 
acestora, dacă nu există alte excepŃii dirimante. 

 

Decizia nr. 246 din 14 martie 2011 

Prin sentinŃa civilă nr. 752/CA/21.09.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi în dosar 
4052/99/2010 s-a admis excepŃia autorităŃii de lucru judecat şi, în consecinŃă s-a respins 
acŃiunea formulată de reclamanŃi în contradictoriu cu pârâta Şcoala De Formare IniŃială Şi 
Continuă A Personalului PoliŃiei De Frontieră Iaşi pe excepŃia autorităŃii de lucru judecat, s-a 
admis excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune şi, în consecinŃă s-a respins ca prescrisă 
acŃiunea formulată de Sindicatul NaŃional Al AgenŃilor De PoliŃie în numele şi pentru M.C.-
I.şi P.C. pentru perioada 01.01.2007- 04.05.2007 în contradictoriu cu pârâta Şcoala De 
Formare IniŃială Şi Continuă A Personalului PoliŃiei De Frontieră Iaşi, s-a disjuns judecata 
privind pe M.C.-I. şi P.C. pentru perioada 04.05.2007- 31.12.2007, acordând termen pentru 
fond, pentru a fi citat Sindicatul NaŃional Al AgenŃilor De PoliŃie în numele şi pentru aceştia 
şi pârâta din cauză. 

Pentru a se pronunŃa astfel instanŃa de fond analizând actele şi lucrările dosarului prin 
prisma excepŃiei autorităŃii de lucru judecat a reŃinut următoarele: 

La data de 04.05.2010 Sindicatul NaŃional al AgenŃilor de Politie în numele şi pentru 
(…)a chemat în judecata parata Şcoala de Formare IniŃiala şi Continua a Personalului Politiei 
de Frontiera Iaşi pentru plata sporului salarial cumulat de 18% pentru perioada 01.01.2007-
31.12.2007 conform art.1 din O.G. 10/2007, solicitând sa se anuleze şi situaŃia create prin 
discriminare cu efectuarea retroactive a menŃiunilor în evidentele privind salarizarea. 

Prin sentinŃa civila 332/ca a Tribunalului Iaşi din 17.04.2009 s-a respins cererea de 
chemare în judecata formulata de Sindicatul NaŃional al PoliŃiştilor şi Personalului 
Contractual din cadrul MIRA- Biroul teritorial din IPJF Iaşi, acŃiune ce a avut ca obiect 
repararea prejudiciului cauzat fiecăruia din membrii sindicatului reclamant, ca urmare a 
discriminării prin neacordarea majorărilor salariale prevăzute şi acordate pentru alte categorii 
de funcŃionari publici în baza O.G. 10/2007, cu plata dobânzii legale şi indexarea sumelor ce 
vor fi acordate drept despăgubire şi efectuarea menŃiunilor necesare în dosarul de salarizare al 
fiecărui membru de sindicat. 

Prin acŃiune s-a urmărit realizarea aceloraşi drepturi salariale ca şi prin sentinŃa sus-
indicata rămasa definitiva şi irevocabila prin nerecurare. Chiar daca reclamanŃii, aceeaşi cu 
doua excepŃii: M.C.-I. şi P.C., au inteles în cauza de fata sa fie reprezentaŃi de un alt sindicat 
şi chiar daca, aşa cum s-a susŃinut , nu si-au însuşit acea acŃiune( fapt nedovedit şi nerelevant 
în speŃa atât timp cat nu au invocat acest lucru în fata acelei instante) Tribunalul a apreciat ca 
în cauza exista autoritate de lucru judecat. 

Potrivit art. 1201 Cod civil român, există autoritate de lucru judecat “atunci când a 
doua cerere în judecata are acelaşi obiect, este întemeiata pe aceeaşi cauza şi este între 
aceleaşi parŃi, făcută de ele în contra lor în aceeaşi calitate”. Aşadar, conform acestui articol 
puterea lucrului judecat există indiferent de împrejurarea că în noul proces părŃile înŃeleg sa 
fie reprezentate de alta persoana. 

Principiul autorităŃii lucrului judecat împiedică nu numai judecarea din nou a unui 
proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi purtat între aceleaşi părŃi, chiar cu alta 
reprezentativitate, ci şi contrazicerile dintre două hotărâri judecătoreşti, în sensul că drepturile 
recunoscute sau nu unei părŃi printr-o hotărâre definitivă să nu fie contrazise printr-o altă 
hotărâre posterioară, pronunŃată într-un alt proces. 

Pentru a exista identitate de obiect între două acŃiuni, nu este nevoie ca obiectul să fie 
formulat în ambele în acelaşi mod, ci este suficient ca din cuprinsul acelor acŃiuni să rezulte 
că scopul final urmărit este acelaşi în ambele acŃiuni (I.C.C.J., secŃia civilă şi de proprietate 
intelectuală, decizia nr. 4525 din 30 mai 2005), cum este cazul de fata. 

Principiul autorităŃii de lucru judecat corespunde necesitaŃii de stabilitate juridica şi 
ordine sociala, fiind interzisa readucerea în fata instanŃelor a chestiunii litigioase deja 



rezolvate şi nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din CEDO, 
deoarece dreptul de acces la justiŃie nu este unul absolut, el poate cunoaşte limitări, decurgând 
din aplicarea altor principii. 

Fata de cele reŃinute, Tribunalul a respins pe excepŃia autorităŃii de lucru judecat 
acŃiunea formulata de Sindicatul NaŃional al AgenŃilor de Politie în numele şi pentru 
persoanele sus-indicate. 

In ceea ce-i priveşte pe ceilalŃi doi M.C.-I. şi P.C., reprezentaŃi de acelaşi sindicat, 
instanŃa a respins ca prescrisa acŃiunea formulata pentru perioada 01.01.2007-04.05.2007. 

PrescripŃia extinctiva nu este definita în legea civila totuşi Decretul 167 / 1958 în art. 
1, alineatul 1, consacra efectul prescripŃiei extinctive "dreptul la acŃiune având un obiect 
patrimonial, se stinge prin prescripŃie, daca nu a fost executat în temeiul stabilit de lege". 
Putem defini prescripŃia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la acŃiune 
neexercitat în termenul de prescripŃie. 

Potrivit acŃiunii introductive de instanŃa drepturile ce se solicita sunt aferente perioadei 
01.01.2007-31.12.2007, deci termenul de 3 ani prevăzut ca termen general de prescripŃie a 
dreptului la acŃiune s-a împlinit la 04.05.2007 data introducerii acŃiunii de fata, anterior 
acesteia stingându-se dreptul la acŃiune, fapt pentru care Tribunalul va respinge ca prescrisa 
acŃiunea formulate de sindicat pentru cei doi agenŃi de politie pentru perioada 01.01.2007-
04.05.2007. 

In ceea ce priveşte perioada rămasa 04.05.2007-31.12.2007, tribunalul disjunge 
cererea urmând ca ea sa fie judecata separat.  

Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs Sindicatul NaŃional Al AgenŃilor 
De PoliŃie criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

În motivarea recursului se arată că în mod greşit s-a dispus admiterea excepŃiei 
autorităŃii de lucru judecat întrucât sindicatul care a promovat acŃiunea faŃă de care s-a 
pronunŃat sentinŃa civila 332/ca a Tribunalului Iaşi din 17.04.2009 a acŃionat fără a le aduce la 
cunoştinŃă acest aspect iar reclamanŃii nu si-au însuşit acea acŃiune. Faptul că nu au ştiut de 
acea acŃiune rezultă şi di faptul că sentinŃa a rămas definitivă prin nerecurare. Nu se poate 
primi afirmaŃia primei instanŃe în sensul că si-au însuşit acea acŃiune atât timp cat nu au 
invocat acest lucru în fata acelei instanŃe, pentru că nu au ştiut de respectivul proces. 

Intimatele au formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi menŃinerea 
sentinŃei ca legală şi temeinică.  

În recurs nu s-au mai administrat alte probe de către părŃi, dispunându-se doar ataşarea 
dosarului 969/99/2009 în car s-a pronunŃat sentinŃa332/ca din 17.04.2009. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de motivele de recurs invocate şi din 
oficiu, curtea a constatat că recursul este fondat pentru următoarele considerente: 

InstanŃa de fond în mod greşit a admis excepŃia autorităŃii de lucru judecat şi a respins 
acŃiunea pe acest considerent, în cauză nefiind întrunită condiŃia triplei identităŃi între cele 
două cauze sub aspectul identităŃii de părŃi. În mod corect susŃine prima instanŃă ca şi intimaŃii 
prin întâmpinare că puterea lucrului judecat există indiferent de împrejurarea că în noul proces 
părŃile înŃeleg sa fie reprezentate de alta persoana. 

În cauză însă, analizând actele şi lucrările dosarului ataşat curtea a apreciat că nu se 
poate reŃine că reclamanŃii din prezenta cauză au avut calitatea de „ parte”  în dosarul 
969/99/2009. Astfel acŃiunea formulată în dosarul 969/99/2009 nu a fost introdusă sau măcar 
semnată de reclamanŃii din prezentul dosar, aceştia nu au fost citaŃi la nici un termen de 
judecată, nu există nici un fel de dovadă că aceştia au înŃeles în vreun fel să-şi însuşească 
acŃiunea formulată de Sindicat sau că măcar au avut în vreun fel cunoştinŃă de acŃiunea 
formulată în numele lor. Nici măcar dispozitivul sentinŃei în raport de care s-a constatat 
excepŃia de autoritate de lucru judecat nu cuprinde expres numele reclamaŃilor pentru care s-a 
formulat acŃiunea şi nici sentinŃa nu le-a fost comunicată personal acestora, ci doar 
sindicatului, existând ştampila acestuia şi aceiaşi semnătură pe toate dovezile de comunicare a 
respectivei sentinŃei. În acest context rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă, că 
reclamanŃii nu au cunoscut şi nici nu şi-au însuşit acŃiunea ce a format obiectul dosarului 
969/99/2009, aspect ce nu putea fi invocat în fata acelei instanŃe, pentru că reclamanŃii nu au 



ştiut de respectivul proces şi nu au fost citaŃi la nici un termen de judecată. 
Prin urmare reclamanŃilor din prezenta cauza nu le poate fi opusă o hotărâre 

judecătorească dată într-o cauză în care nu şi-au exercitat în nici un fel drepturile ce decurg 
din calitatea de parte şi în care s-a soluŃionat procesul în lipsa lor, a unor părŃi care nu au fost 
regulat citate atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului, încălcând acestora 
dreptul la apărare precum şi dreptul la un proces echitabil garantat de art.6 CEDO. A analiza 
doar formal îndeplinirea condiŃiei identităŃii de părŃi, condiŃie ce pare a fi îndeplinită la prima 
vedere, este de natură, în cauza particulară dedusă judecăŃii, faŃă de modul în care s-a 
desfăşurat primul proces, a aduce prejudicii grave şi iremediabile reclamanŃilor care altfel ar fi 
practic lipsiŃi de accesul liber la justiŃie şi de dreptul la un proces echitabil. Conform 
jurisprudenŃei CEDO, noŃiunea de proces echitabil presupune ca o instanŃă internă să fi 
examinat totuşi în mod real problemele esenŃiale care i-au fost supuse, or prima instanŃă care 
s-a pronunŃat în dosarul 969/99/2009 nu a cunoscut în mod real susŃinerile reclamanŃilor 
aceştia nefiind citaŃi şi neprezentându-se pe întreaga desfăşurare a procesului. Întrucât 
ConvenŃia nu garantează drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective, acest 
drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă observaŃiile părŃilor sunt într-adevăr ascultate, 
adică examinate de instanŃa sesizată de către aceştia. Or în condiŃiile în care reclamaŃii nu şi-
au însuşit prima acŃiune, aspect ce rezultă din analiza dosarului 969/99/2009, se impune ca în 
prezentul dosar să fie analizate susŃinerile acestora şi ca instanŃa să se pronunŃe pe fondul 
cererii acestora, dacă nu există alte excepŃii dirimante. 

FaŃă de considerentele arătate mai sus, în baza art. 312 alin. 1 şi 3 Cod procedură 
civilă, curtea a apreciat, având în vedere probatoriul administrat în faza recursului şi 
circumstanŃele speciale în care s-a desfăşurat judecata în dosarul 969/99/2009, că soluŃia 
primei instanŃe nu este legală şi temeinică aceasta soluŃionând procesul ca urmare a admiterii 
în mod greşit a excepŃiei autorităŃii de lucru judecat. 

Pe cale de consecinŃă, curtea a admis recursul declarat de recurentul Sindicatul 
NaŃional Al AgenŃilor De PoliŃie împotriva sentinŃei nr. 752/21.09.2010 pronunŃată de 
Tribunalul IAŞI, sentinŃă pe care a casat-o în parte. Având în vedere disp. art. 312 alin. 5 Cod 
procedură civilă, curtea a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanŃe, care urma 
a se pronunŃa doar asupra cererii formulată de Sindicatul NaŃional Al AgenŃilor De PoliŃie 
pentru reclamanŃi în contradictoriu cu pârâta Şcoala De Formare IniŃială Şi Continuă A 
Personalului PoliŃiei De Frontieră Iaşi. 

 

16. Contract de achiziŃii publice. InstanŃa competentă să soluŃioneze cauza. 
ExcepŃia de neexecutare a contractului 

Curtea a reŃinut greşita soluŃionare de către instanŃa comercială a unui litigiu 
de contencios administrativ şi întrucât normele de competenŃă materială 
sunt de ordine publică, hotărârea pronunŃată cu încălcarea acestor norme 
este nulă, fiind incident motivul de casare prevăzut de art.304 pct 5 . 

Temeiul juridic al excepŃiei de neexecutare a contractului îl constituie 
interdependenŃa obligaŃiilor reciproce din contractul sinalagmatic, 
împrejurarea că fiecare dintre aceste obligaŃii constituie cauza juridică a 
obligaŃiei corelative. În acest context pretenŃiile reclamantei trebuie 
analizate după ce instanŃa de fond stabileşte pe deplin situaŃia de fapt, 
inclusiv împrejurarea esenŃială în cauză - verificarea conformităŃii 
produselor livrate cu specificaŃiile tehnice ale contractului de achiziŃie 
publică, chestiune de fapt în funcŃie de care rezultă caracterul de refuz 
justificat sau dimpotrivă nejustificat a pârâtei de a primi aceste produse şi 
de a plăti preŃul convenit. 

 

Decizia nr. 254 din 14 martie 2011 



Prin sentinŃa civilă nr. 5750/99/2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi s-a respins ca fiind 
nefondată acŃiunea formulată de către reclamanta „GB.I.” SRL în contradictoriu cu pârâtul 
Spitalul Municipal Paşcani. 

Pentru a se pronunŃa astfel instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Între reclamanta SC „GB.I.” SRL şi pârâtul Spitalul Municipal Pascani s-a incheiat 

contractul de furnizare nr.4500 din 23.04.2010, prin care reclamanta s-a obligat sa furnizeze 
pârâtului ”pat special de terapie intensiva M-20 PRESENCE”- 4 bucati, iar pârâtul si-a asumat 
sarcina de a plati pretul de 83.181 lei. 

La data de 18.05.2010 comisia de receptie pentru primirea de aparatura şi instrumentar 
medical din cadrul Spitalului Municipal Pascani a redactat procesul verbal nr.5511 prin care a 
constatat existenta unor neconformitati ale produselor livrate de catre reclamanta fata de 
prevederile documentatiei de atribuire, motiv pentru care a refuzat receptionarea respectivelor 
produse. 

Pârâtul a achizitionat paturile speciale de terapie intensiva de la un alt furnizor, iar 
reclamanta a transportat bunurile înapoi la Bucuresti, păstrându-le şi acum în depozitul sau. 

Potrivit disp.art.129 alin.6 Cod procedura civila, în toate cazurile, judecatorii hotarasc 
numai asupra obiectului cererii deduse judecatii. 

Iar în urma modificarii cererii initiale, pretentiile reclamantei privesc: obligarea 
pârâtului la plata sumei de 83.181 lei, reprezentand valoarea contractului pe care pârâtul refuza 
sa-l execute; obligarea pârâtului sa-i achite 1.199,52 lei, reprezentand costul transportului de la 
Pascani la Bucuresti al celor patru paturi speciale. 

Conventia incheiata intre parti este una sinalagmatica, indeplinirea obligatiei unuia 
dintre contractanti depinzand de indeplinirea obligatiei corelative a celuluilalt contractant. 

Reclamanta nu a investit instanta cu o cerere de obligare a pârâtului la plata unei sume 
ce ar reprezenta contravaloarea prejudiciului ce i s-ar fi produs prin neexecutarea culpabila a 
contractului de catre parat, intemeiata pe disp.art.1020 Cod civil şi art.11.3 din contractul de 
furnizare nr. 4500 din 23.04.2010. 

Reclamanta nu a solicitat instantei sa constate desfiintarea conventiei pentru ca parata 
nu si-a respectat angajamentul de plata a pretului,nici nu a sesizat instanta cu o cerere avand ca 
obiect stabilirea cu prioritate a faptului ca a finalizat integral obligatia sa, ceea ce ar fi atras 
obtinerea pe cale judiciara a contraprestatiei corelative din partea pârâtului. 

Art.1073 C.civil dă dreptul creditorului de a obtine indeplinirea exacta a obligatiei, în 
caz contrar putand cere despagubiri. 

Reclamanta este creditoare a obligatiei pârâtului de plata a pretului şi este, în acelasi 
timp, debitoare a obligatiei de a furniza marfurile. 

Pentru a putea obtine pe cale judecatoreasca contravaloarea bunurilor reclamanta ar fi 
trebuit sa demonstreze ca le-a livrat în conditiile contractului şi ca pârâtul refuza în mod 
nejustificat sa achite pretul. 

Dar exact acest aspect este contestat de catre parat. Reclamanta considera ca paturile 
speciale corespundeau din punct de vedere tehnic, iar pârâtul afirma ca bunurile nu respectau 
cerintele tehnice din documentatia de atribuire a achizitiei publice. 

Insa, Tribunalul constata ca, desi initial reclamanta ii ceruse expres sa constate 
conformitatea bunurilor, prin cererea modificatoare a renuntat implicit la aceasta solicitare, 
cerand în schimb doar achitarea contravalorii celor patru paturi speciale. 

Prin acest mod de expunere a pretentiei sale reclamanta incearca inducerea ideii ca si-a 
executat deja,fara nici un dubiu, obligatia de livrare a bunurilor, astfel incat, admiterea actiunii 
ar reprezenta consecinta unica şi fireasca a aplicarii principiului puterii imperative a conventiei 
legal incheiate (pacta sunt servanda). 

Interpretând clauzele contractului, Tribunalul trage concluzia ca reclamanta nu poate 
invoca faptul ca ar fi livrat bunurile pârâtului. 

Potrivit art.10.1 şi art.10.2 din contract, achizitorul s-a obligat sa receptioneze produsele 
în termen de 48 h de la punerea lor în functiune şi instruirea personalului, obligatia de plata a 
pretului incepand de la momentul receptiei produselor. 



De asemenea, la art.15.4 din acelasi contract partile au stipulat ca livrarea bunurilor se 
considera incheiata în momentul în care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptiei 
produselor. 

Din aceste texte rezulta fara echivoc că sarcina asumata de reclamanta se considera a fi 
finalizata doar dupa receptionarea bunurilor de catre parat. 

Cum pârâtul a refuzat explicit receptionarea produselor, instanta nu poate constata ca a 
existat o livrare a acelor 4 paturi speciale, în conditiile în care nu a fost investita de catre 
reclamanta cu o cerere de verificare a concordantei acestui refuz cu dispozitiile contractului. 

A obliga pârâtul în sensul precizat de catre reclamanta ar semnifica suplinirea judiciară 
a vointei acestuia în privinta verificarii conformitatii tehnice a produselor, ceea ce nu este 
posibil în contextul acestui cadru procesual fixat de catre reclamanta. 

Prin urmare, Tribunalul va respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata 
contravalorii produselor ce au facut obiectul contractului de furnizare nr.4500/23.04.2010. 

Nici pretentia ce vizeaza despagubirile reprezentate de costul transportului retur 
Pascani-Bucuresti nu este intemeiata. 

Aceste despagubiri ar decurge dintr-o eventuala indeplinire necorespunzatoare sau 
neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre parat. 

Din moment ce nu s-a constatat ca pârâtul a refuzat fara temei contractual sa 
receptioneze marfurile,nu poate fi obligat sa-i achite reclamantei cheltuielile suportate cu 
transportul de la Pascani la Bucuresti. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs reclamanta SC „GB.I.” RRL 
criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, solicitând admiterea recursului şi modificarea în 
tot a hotărârii primei instanŃe. 

În motivarea recursului se arată că instanŃa de fond a interpretat greşit temeiul de fapt şi 
de drept al cererii modificatoare, a schimbat obiectul, cauza şi finalitatea pretenŃiilor deduse 
judecaŃii prin aceasta cerere, aşa încât a "dat" altceva decât s-a cerut întreaga motivare a 
sentinŃei fondului se fundamentează pe analiza obiectului cererii modificatoare formulata în 
cauza, prin care a înlocuit petitele a) - d) ale acŃiunii introductive (având ca obiect obligaŃie de 
a face), cu un unic petit având ca obiect obligarea paratei sa ne plătească suma de 83.181 lei, 
reprezentând valoarea contractului pe care parata refuza sa-l execute. 

Acest temei de fapt al răspunderii contractuale a paratei, ce a fundamentat acŃiunea 
modificata, reiese fără echivoc din motivarea cererii prin care a solicitat instanŃei în mod 
expres să aprecieze asupra culpei pârâŃilor în încetarea contractului, societatea susŃinând că 
întreaga vină revine pârâtului, având în vedere ca: 

"1. susŃinerile pârâtului în sensul ca bunurile livrate sunt neconforme cu oferta tehnica 
sunt nereale, iar dovezile exhibate de parat în acest sens nu pot fi validate neavând valoare 
probatorie întrucât emana de la însăşi partea care le administrează; 

"2. ....pârâtul poarta în continuare culpa pentru neexecutarea obligaŃiilor contractuale, 
întrucât, achiziŃionând aceleaşi produse de la un terŃ, a încălcat dispoziŃiile contractuale...". 

A formulat deci o acŃiune în pretenŃii întemeiata pe ideea de culpa contractuala a 
paratei în executarea obligaŃiilor contractuale şi a solicitat instanŃei sa constate îndeplinirea de 
către subsemnata a obligaŃiilor fata de parata, stabilindu-se printr-o expertiza tehnica 
(specialitatea inginerie sanitara) conformitatea produselor livrate paratei cu specificaŃiile 
ofertei tehnice. 

In pofida evidentei obiectului şi motivelor pe care se sprijină cererea modificatoare, 
instanŃa fondului interpretează şi analizează acŃiunea în totala contradicŃie cu conŃinutul 
acesteia, arătând ca:" reclamanta nu a investit instanŃa cu o cerere de obligare a pârâtului la 
plata unei sume ce ar reprezenta contravaloarea prejudiciului ce i s-ar fi produs prin 
neexecutarea culpabila a contractului de către parat" ; "reclamanta nu a solicitat instanŃei sa 
constate desfiinŃarea convenŃiei pentru ca parata nu si-a respectat angajamentul de plata a 
preŃului, nici cu o cerere având ca obiect stabilirea cu prioritate a faptului ca a finalizat 
integral obligaŃia sa"; a obliga pârâtul în sensul precizat de reclamanta ar semnifica 
suplinirea judiciara a voinŃei acestuia în privinŃa verificării conformităŃii tehnice a 



produselor". În opinia judecătorului fondului, lipsa acestor cereri pe care ar fi trebuit sa le 
adreseze instanŃei semnifica tocmai fundamentul respingerii cererii ca nefondata, intrucat 
astfel, "reclamanta încearcă inducerea ideii ca si-a executat fora nici un dubiu obligaŃia de 
livrare a bunurilor.  

Aceasta în condiŃiile în care: 
- a solicitat instanŃei a stabili culpa pârtilor; 
- a solicitat efectuarea unei expertize de specialitate tocmai pentru a stabili executarea 

din partea subscrisei a obligaŃiei de livrare a bunurilor. 
In consecinŃa, judecătorul fondului a negat caracterul şi temeiul acŃiunii sale în 

pretenŃii întemeiata pe culpa contractuala, a interpretat şi analizat cererea modificatoare în 
contra voinŃei juridice şi finalităŃii subscrisei autoare a acesteia, dezlegând o alta chestiune de 
drept, rod al propriei plăsmuiri ce contrazice realitatea, asa încât fondul pretenŃiilor noastre 
deduse judecaŃii nu a fost soluŃionat. 

Un alt motiv de recurs îl constituie faptul că instanŃa fondului a respins cererea de 
administrare a unor dovezi hotărâtoare în dezlegarea pricinii, dând astfel procesului un 
caracter profund inechitabil 

Tocmai pentru a-şi dovedi teza susŃinuta în sensul conformităŃii produselor livrate cu 
specificaŃiile din oferta tehnica, cu consecinŃa constatării de către instanŃa a îndeplinirii, din 
partea sa, a obligaŃiilor contractuale, a solicitat efectuarea unei expertize specialitatea 
inginerie sanitara, care sa stabilească daca cele 4 paturi de terapie intensive livrate paratei 
corespund prevederilor contractului nr. 4500/23.04.2010 ( a se vedea acŃiunea introductive, 
cererea modificatoare şi cererea de probatorii formulata la termenul din 29.10.2010). 

Datorita insa incapacităŃii/lipsei de dorinŃa de a înŃelege şi califica în mod corect 
obiectul şi finalitatea acŃiunii noastre modificate, instanŃa de fond a respins aceasta proba, deşi 
era singura dovada a cărei valoare probatorie era de natura a verifica în speŃa susŃinerile sale 
pe aspectul îndeplinirii obligaŃiilor contractuale si, implicit, a stabilirii culpei în desfăşurarea 
raporturilor contractuale, iar aceasta teza a fundamentat acŃiunea noastră în pretenŃii, aşa cum 
am arătat în precedent. 

Sunt astfel încălcate dispoziŃiile art. 167 C.pr.civ., dar şi cele ale art. 6 alin.l CEDO, 
întrucât refuzul administrării unei dovezi pertinente şi concludente în susŃinerea afirmaŃiilor 
unei părŃi semnifica paralizarea dreptului acesteia la a-si dovedi pretenŃiile, procesul fiind deci 
lipsit de echitabilitate. 

Recurenta mai susŃine că hotărârea recurata este data cu interpretarea greşita a legii (a 
art. 129 alin 5 C.pr.civ.). Apreciind ca este investit cu o cerere de "obligare a pârâtului la 
plata sumei de 83.181 lei reprezentând valoarea contractului pe care parata refuza sa-l 
execute", judecătorului fondului arata ca, potrivit art. 129 alin. 6 C.pr.civ., judecătorii hotărăsc 
asupra obiectului cererii deduse judecaŃii, asa incat analiza judiciara în speŃa se rezuma la 
acest obiect, instanŃa neputând analiza nici culpa contractuala a vreunei părŃi, nici 
conformitatea produselor livrate de reclamantă, nici temeinicia refuzului pârâtului de a 
recepŃiona bunurile livrate şi a achita contravaloarea lor, întrucât nu a fost investita cu 
asemenea cereri. 

Argumentul este total ajuridic, iar judecătorul confunda obiectul pretenŃiilor (petitul 
acŃiunii) cu temeiurile de fapt ce fundamentează aceste pretenŃii (motivarea acŃiunii). 

AcŃiunile patrimoniale se clasifica, în funcŃie de dreptul dedus judecaŃii, în acŃiuni 
reale (prin care se urmăreşte satisfacerea unui drept real) şi acŃiuni personale (ce urmăresc 
stabilirea unui drept de creanŃa), asa incat, din punct de vedere al petitului unei acŃiunii 
personale (in pretenŃii), acesta nu poate sa fie decât cererea de obligare a pârâtului la plata 
unei sume de bani. 

Chestiunile legate de temeiul răspunderii (contractual sau delictual), de semnificaŃia 
dreptului de creanŃa (despăgubiri, penalităŃi de întârziere, dobânzi, contravaloare 
marfa/servicii, etc.), de existenta sau inexistenta culpei, de temeiul refuzului unei părŃi de a 
îndeplini contractul, etc., nu pot forma niciodată petit al unei cereri injustiŃie, ci doar temeiuri 
de fapt, teze probatorii ce trebuie dovedite de partea care le invoca pentru a obŃine realizarea 
obiectului dedus judecaŃii. 



Arată judecătorul fondului ca obligarea pârâtului în sensul precizat de reclamanta ar 
semnifica suplinirea judiciara a voinŃei acestuia în privinŃa verificării conformităŃii 
produselor, ceea ce contravine cadrului procesual format de reclamanta, întrucât instanŃa nu a 
fost investita cu o asemenea cerere. 

O astfel de cerere imaginata de judecătorul de fond, având ca obiect verificarea 
conformităŃii tehnice a unor produse este insa inadmisibila, pentru ca nu exista un drept sau 
interes al reclamantului opus/pretins fata de parat, ci o cerere de stabilire a unei situaŃii de 
fapt, adică un element probator. 

Tot astfel, arata judecătorul ca nu a fost investit cu stabilirea culpei pârâtului în 
neexecutarea contractului, insa şi acesta chestiune, nepunând în discuŃie un drept/interes în 
contradictoriu cu partea potrivnica, rămâne o chestiune de fapt ce trebuie stabilita de judecător 
în activitatea de soluŃionare a cererii având ca obiect pretenŃii întemeiate pe ideea de culpa. 

In concluzie, sensul art. 129 alin. 6 C.pr.civ., în aplicarea căruia judecătorul fondului a 
respins acŃiunea modificata, este greşit înŃeles şi aplicat în speŃa, ceea ce generează 
nelegalitatea soluŃiei. 

Chiar daca s-ar admite ca prescripŃiile judecătorului fondului privind petitul acŃiunii 
noastre ar privi constatarea existentei unui drept (ceea ce nu este cazul, asa cum s-a arătat mai 
sus), ele tot ar fi trebuit respinse ca fiind inadmisibile în temeiul art. 111 C.pr.civ. Procedând 
conform legii, societatea corect a investit instanŃa cu o cerere în realizarea dreptului (acŃiune 
în pretenŃii), iar nu în constatarea unor situaŃii de fapt (asa cum greşit a reŃinut instanŃa de 
fond). 

Recurenta invocă netemeinicia soluŃiei deoarece prima instanŃa a reŃinut că 
reclamanta nu putea invoca faptul că a fi livrat bunurile pârâtului, deoarece din interpretarea 
contractului rezulta ca livrarea se considera încheiata la momentul recepŃiei produselor, iar 
pârâtul a refuzat explicit recepŃionarea acestora; de vreme ce "instanŃa nu a fost investita cu o 
cerere de verificare a concordantei acestui refuz cu dispoziŃiile contractului", instanŃa nu 
poate constata ca a existat o livrare a celor 4 paturi speciale. 

SoluŃia este injusta întrucât a solicitat instanŃei sa se constate ca şi-a îndeplinit 
obligaŃia de livrare şi a solicitat în acest sens efectuarea unei expertize care sa stabilească 
conformitatea produselor cu specificaŃiile tehnice ale contractului; aşa fiind, respingând proba 
cu expertiza solicitata, chiar instanŃa fondului i-a paralizat dreptul de a-şi dovedi susŃinerile, 
adică a creat premisele necesare respingerii acŃiunii. 

Mai mult instanŃa fondului interpretează eronat dispoziŃiile contractuale, întrucât a 
apreciat asupra executării obligaŃiilor contractuale în funcŃie de atitudinea arbitrara, subiectiva 
a pârâtului; refuzul pârâtului de a recepŃiona paturile speciale comandate şi livrate (in 
condiŃiile în care s-a obligat la preluarea acestora) echivalează pentru judecător cu 
neexecutarea obligaŃiei din partea subscrisei, adică atitudinea pur potestativa a pârtii obligate 
la recepŃionarea produselor ar genera culpa procesuala a cocontractantului în executarea 
contractului, ceea ce contravine principiului bunei credinŃe în raporturile contractuale, precum 
şi principiului forŃei obligatorii a contractului intre părŃile semnatare. Concluzia judecătorului 
fondului este şi ilogica, întrucât refuzul debitorului de a executa o obligaŃie contractuala 
(recepŃionarea produselor) nu poate fi interpretata niciodată ca o culpa a creditorului în 
executarea obligaŃiei corelative (livrarea produselor). 

Numai în condiŃiile şi în măsura în care se dovedeşte ca refuzul debitorului de 
recepŃionare a mărfii a fost determinat de îndeplinirea defectuoasa a obligaŃiei de livrare de 
către creditor, avem de-a face cu un refuz justificat, exonerator de culpa, ori, în speŃa, acest 
fapt nu a fost dovedit, ci doar susŃinut de către parat, iar instanŃa a respins unica proba 
relevanta, ce ar fi putut combate susŃinerile pârâtului; 

Sub aspectul interpretării probelor administrate în cauza (înscrisuri), judecătorul de 
prima instanŃa a dat eficienta probatorie unor înscrisuri ce nu pot avea o asemenea valoare, 
întrucât emana de la însăşi partea ce le invoca, neputându-le fi opuse Procesul verbal de 
constatare nr. 5511/18.05.2010 întocmit de Comisia de recepŃie compusa din prepuşi ai 
Spitalului Municipal Paşcani, ce constata neconformitatea produselor livrate, a fost întocmit 
în condiŃiile nerespectării principiului contradictorialităŃii, în mod arbitrar şi subiectiv, 



subscrisa fiind în imposibilitate de a participa la efectuarea inspecŃiei. 
Aceasta maniera de a verifica conformitatea produselor contravine dispoziŃiilor 

contractuale (art. 13.2. din contractul nr. 4500/23.04.2010), care instituie obligaŃia notificării 
prealabile a furnizorului asupra inspecŃiei efectuate de achizitor, cu indicarea identităŃii 
reprezentanŃilor achizitorului împuterniciŃi pentru testarea produselor. 

Ori, o asemenea notificare prealabila nu ne-a fost comunicata, ci abia la o data 
ulterioara inspecŃiei (19.05.2010) au fost înştiinŃaŃi via fax despre efectuarea inspecŃiei şi 
componenta membrilor comisiei de recepŃie. 

In fapt, procesul verbal respectiv a fost întocmit nu cu prilejul recepŃiei (atunci când 
reprezentanŃii societăŃii noastre erau prezenŃi la sediul pârâtului), ci la o data ulterioara, în 
absenta produselor pretins examinate (ele au fost restituite imediat dupa livrare, astfel cum am 
arătat şi dovedit cu înscrisuri ataşate acŃiunii introductive - anexele nr.3 şi 4) 

In aceste condiŃii, stabilirea neconformităŃii produselor, efectuata în mod arbitrar şi 
unilateral de catre debitorul obligaŃiei de recepŃie, nu constituie un element de fapt probat, 
care sa ne poată fi opus, aşa încât susŃinerea paratei în sensul justificării refuzului de 
recepŃionare a produselor urma a se dovedi printr-o expertiza de specialitate. 

In conformitate cu dispoziŃiile art. 1176 C.civ. cu referire la art. 1174 C.civ., în cazul 
în care un inserís (act) constata îndeplinirea/neîndeplinirea unei obligaŃii asumata intr-o 
convenŃie sinalagmática, pentru a fi opozabil debitorului obligaŃiei constatata prin inscrís, 
actul trebuie semnat de ambele părŃi ale convenŃiei sau prezumat de lege a fi opozabil 
acestora; în speŃa, aceasta condiŃie privind valoarea probatorie a procesului verbal de recepŃie 
nu este îndeplinita, aşa încât justificarea refuzului pârâtului la achiziŃionarea produsului nu 
poate fi probata, în consecinŃa, nici reŃinuta ca fundament al respingerii acŃiunii noastre, aşa 
cum a procedat judecătorul fondului, întrucât semnifica revenirea debitorului parat, în mod 
unilateral, asupra obligaŃiei de recepŃie a bunurilor asumata prin contract, ceea ce este 
inadmisibil {mutuus consensus, mutuus dissensus). 

Intimata a formulat întâmpinare  prin care solicita respingerea recursului 
promovat de recurent impotriva sentinŃei 1211/29.10.2010 data de Tribunalul Iasi şi 
menŃinerea acesteia ca fiind legala fondata şi intemeiata 

Intimata arăta ca prin sentinŃa nr.1211/29.10.2010 data de Tribunalul Iasi s-a dispus 
respingerea ca fiind nefondata acŃiunea formulata de reclamanta SC „GB.I.” SRL Bucureşti. 

Consideră ca recurenta încearcă să eludeze legea, afirmaŃiile sale fiind total greşite la 
adresa concluziilor instanŃei de fond. 

În urma licitaŃiei privind achiziŃionarea a 4 Paturi speciale de terapie intensiva M-20 
PRESENCE efectuata de parata, licitaŃia a fost câştigata de recurenta. La data de 07.05.2010 
s-a emis comanda de livrare conform prevederilor art.7.1 din contract. In data de 18.05.2010 
recurenta s-a prezentat la sediul piritei cu 4 paturi neconforme cu prevederile caietului de 
sarcini şi a solicitării de clarificări nr.3933 din 08.04.2010. La efectuarea recepŃiei comisia de 
recepŃie pentru primirea de aparatura instrumentar medical numita prin decizia nr.l 17 
din2010 a constatat următoarele lipsuri şi deficiente; 

1. Lipsa saltea antidecubit 
2. Coborirea segmentului cap pentru poziŃia defibrilaŃie era deosebit de brusc. 
3. Lipsa comanda pacient. 
4. Masa de serviciu la capătul de la picioare era improvizata şi nefinisata. 
5. Lipsa marcajului CE menŃionat în contractul de mai sus la punctul 15.1. 
Cele 5 lipsuri şi deficiente constatate fata de prevederile documentaŃiei de atribuire şi 

ale caietului de sarcini au fost prevăzute expres în documentaŃia sus amintita. 
MenŃionează ca neconcordanta dintre caracteristicile tehnice solicitate prin caietul de 

sarcini cu caracteristicile tehnice ale produselor livrate conduc automat la refuzul recepŃiei 
produselor care fac obiectul contractului. 

Mai menŃionează ca în secŃiile de terapie intensiva în O.M.S. 1500 din 2009 se prevăd 
clar şi strict caracteristicile tehnice ale tuturor produselor ce urmează a se folosi sau funcŃiona. 

Fata de cele constatate comisia de recepŃie a refuzat achiziŃionarea paturilor şi a 
întocmit procesul verbal de constatare nr.5511 din 18.05.2010. 



Având în vedere constatările făcute parata a procedat la notificarea recurentei în 
vederea rezolvării prejudiciului creat. 

Prin notificarea nr.5650 din 20.05.2010 adresa nr.5796 din 27.05.2010 şi convocarea 
la conciliere directa nr. 6161 din 07.06.2010 parata a solicitat recurentei sa se prezinte la 
sediul unităŃii în vederea soluŃionării conflictului creat insa recurenta n-a dat curs solicitărilor 
cu toate ca în art.23 din contractul sus menŃionat se prevede ca soluŃionarea litigiilor se vor 
soluŃiona la sediul achizitorului. 

Considerând ca în baza disp.art. 11.3 din contract convenŃia pârtilor desfiinŃează pe 
deplin drept contractul încheiat intre părŃi şi având în vedere faptul ca lucrările de renovare şi 
modernizare a secŃiei de terapie intensiva erau încheiate precum şi nevoia urgenta de dare în 
folosinŃa a secŃiei (Spitalului Municipal Paşcani deserveşte şi asigura asistenta medicala 
Municipiului Paşcani precum şi pentru 15 comune arondate) parata a fost nevoita din vina 
exclusiva a recurentei sa achiziŃioneze 3 paturi în loc de 4 paturi câte erau necesare unei bune 
desfăşurări a activităŃii în secŃia de terapie intensiva. 

Apreciază că în mod coreŃ instanŃa de fond a reŃinut, ca urmare a modificării cererii 
iniŃiale de către reclamantă, că obiectul cauzei constă în obligarea pârâtului la plata sumei de 
83181 lei, reprezentând valoarea contractului pe care se pretinde că a refuzat să o execute, şi 
obligarea sala plata sumei de 1199,52 lei reprezentând costul transportului de la Paşcani la 
Bucureşti, a celor patru paturi speciale. 

In mod clar prin această cerere modificatoare depusă de recurentă aceasta a înlocuit 
capetele de cerere a, b, c şi d, ce prevedeau să se constate faptul că bunurile livrate corespund 
convenŃiei, să ridice bunurile de la sediul lor secundar, să le permită îndeplinirea obligaŃiei lor 
contractuale de a pune în funcŃiune paturile şi a efectua instruirea personalului, să procedeze 
la efectuarea recepŃiei produselor şi să fin obligaŃi la plata de daune cominatorii, cu obligarea 
noastră la plata sumei de 83181 lei, menŃinându-şi celelalte capete de cerere, adică c şi f ce 
vizau suma de 1199,52 lei, cu titlu de despăgubiri reprezentând preŃul transportului de la 
Paşcani la Bucureşti şi plata cheltuielilor de judecată. 

Este adevărat că recurenta a încercat prin solicitarea obligării noastre la plata de 
despăgubiri să inducă ideea că ea şi-a îndeplinit obligaŃiile contractuale. In mod cert recurenta 
nu şi-a modificat obligaŃiile contractuale, iar instanŃa nu poate să constate că aceasta şi-a 
îndeplinit obligaŃiile contractuale în condiŃiile în care nu a solicitat acest lucru. 

Totodată, faŃă de cererea reclamantei, aşa cum a fost modificată, instanŃa nu putea să 
administreze probe în dovedirea faptului că produsele corespundeau cerinŃelor contractuale, 
acestea nefiind pertinente în condiŃiile în care nu s-a solicitat să se constate acest lucru. 

 
Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziŃiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea a constatat că recursul este fondat 
pentru următoarele considerente: 

În primul rând instanŃa de recurs a constatat că reclamanta-recurentă a introdus 
acŃiunea la data de 28.06.2010, aceasta fiind înregistrată la 29.06.2010, iar OUG nr. 76/2010 a 
fost publicată în Monitorul Oficial la data de 02.07.2010. Cererea a fost adresată expres către 
secŃia contencios administrativ a Tribunalului Iaşi, care era competentă în raport de 
prevederile legale în vigoare la data introducerii cererii să o soluŃioneze în primă instanŃă. 

La primul termen de judecată chestiunea competenŃei a fost discutată şi în mod greşit 
ignorând dispoziŃiile art. 725 alin 2 C.pr.civ şi ale art. II din OUG nr. 76/2010 care prevăd 
expres (1) Procesele şi cererile în materie de achiziŃii publice aflate în curs de soluŃionare în 
faŃa instanŃelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă 
continuă să se judece în condiŃiile şi cu procedura prevăzută de legea în vigoare la data la care 
au fost începute” instanŃa de fond a considerat că este o cauză comercială, a transpus-o la un 
complet comercial şi a soluŃionat-o ca atare. 

În această situaŃie curtea a reŃinut greşita soluŃionare de către instanŃa comercială a 
unui litigiu de contencios administrativ şi întrucât normele de competenŃă materială sunt de 
ordine publică, hotărârea pronunŃată cu încălcarea acestor norme este nulă, fiind incident 
motivul de casare prevăzut de art.304 pct 5 . 



Curtea a constat că în cauză se impune în baza art. 312 casarea hotărârii însă cu 
reŃinerea cauzei spre rejudecarea fondului, fiind de aplicare imediată şi prioritară dispoziŃiile 
art. 287^16 alin. 13 din OUG nr. 34/2006, potrivit cărora „În cazul admiterii recursului, 
instanŃa de recurs, modificând sau casând sentinŃa, va rejudeca în toate cazurile litigiul în 
fond”, dispoziŃii speciale care derogă de la regula generală ce impunea casarea cu trimiterea 
spre rejudecarea pentru ca fondul să fie cercetat de un complet competent în soluŃionarea 
cauzelor de contencios administrativ. 

Mai mult curtea a reŃinut că hotărârea recurată este data cu interpretarea greşita a 
legii (a art. 129 alin 5 c.pr.civ) şi a principiilor de drept care guvernează materia 
executării contractelor . Apreciind ca este investit cu o cerere de "obligare a pârâtului la 
plata sumei de 83.181 lei reprezentând valoarea contractului pe care parata refuza sa-l 
execute", instanŃa de fond arata ca, potrivit art. 129 alin. 6 C.pr.civ., judecătorii hotărăsc 
asupra obiectului cererii deduse judecaŃii, aşa încât analiza judiciara în speŃa se rezuma la 
acest obiect, instanŃa neputând analiza nici culpa contractuala a vreunei părŃi, nici 
conformitatea produselor livrate de reclamantă, nici temeinicia refuzului pârâtului de a 
recepŃiona bunurile livrate şi a achita contravaloarea lor, întrucât nu a fost investita cu 
asemenea cereri. 

Procedând astfel practic prima instanŃă a confundat obiectul pretenŃiilor (petitul 
acŃiunii) cu temeiurile de fapt ce fundamentează aceste pretenŃii (motivarea acŃiunii). 

Chestiunile legate de temeiul răspunderii (contractual sau delictual), de semnificaŃia 
dreptului de creanŃa (despăgubiri, penalităŃi de întârziere, dobânzi, contravaloare 
marfa/servicii, etc), de existenta sau inexistenta culpei, de temeiul refuzului unei părŃi de a 
îndeplini contractul, etc, nu pot forma niciodată petit al unei cereri injustiŃie, ci doar temeiuri 
de fapt, teze probatorii ce trebuie dovedite de partea care le invoca pentru a obŃine realizarea 
obiectului dedus judecaŃii. 

În nici un caz nu se poate reŃine „că obligarea pârâtului în sensul precizat de 
reclamanta ar semnifica suplinirea judiciara a voinŃei acestuia în privinŃa verificării 
conformităŃii produselor, ceea ce contravine cadrului procesual format de reclamanta, întrucât 
instanŃa nu a fost investita cu o asemenea cerere”. Cerere de verificare a conformităŃii 
produselor presupune stabilirea unei situaŃii de fapt, adică un element probator, element 
esenŃial în cauză, iar această cerere nu poate forma petitul acŃiunii. 

În acelaşi sens în mod greşit arata instanŃa de fond ca nu a fost investit cu stabilirea 
culpei pârâtului în neexecutarea contractului, insa şi acesta chestiune este o chestiune de fapt 
ce trebuie stabilita de judecător în activitatea de soluŃionare a cererii având ca obiect pretenŃii 
întemeiate pe ideea de culpa, pe baza administrării de probe concludente, pertinente şi utile 
cauzei potrivit art.167 C.pr.civ. 

In concluzie, sensul art. 129 alin. 6 C.pr.civ., în aplicarea căruia instanŃa de fond a 
respins acŃiunea modificata, este greşit înŃeles şi aplicat în speŃa, ceea ce generează 
nelegalitatea soluŃiei. 

Mai mult toate aceste cereri cu care a apreciat instanŃa de fond care ar fi trebuit să fie 
sesizată în petitul acŃiunii privesc constatarea existentei unui fapt şi nu a unui drept, şi ar fi 
trebuit respinse ca fiind inadmisibile în temeiul art. 111 C.pr.civ.  

De asemenea, afirmaŃiile primei instanŃe că reclamanta nu putea invoca faptul că a fi 
livrat bunurile pârâtului, deoarece din interpretarea contractului rezulta ca livrarea se 
considera încheiata la momentul recepŃiei produselor, iar pârâtul a refuzat explicit 
recepŃionarea acestora” sunt lipsite de obiectivitate şi imparŃialitate, întrucât a analizat această 
chestiune primind doar susŃinerile pârâtei şi înscrisuri care emană în exclusivitate de la 
aceasta (Procesul verbal de constatare nr. 5511/18.05.2010 întocmit de Comisia de recepŃie 
compusa din prepuşi ai Spitalului Municipal Paşcani) fără să verifica dacă acest refuz este sau 
nu justificat în baza administrării unor probe propuse de ambele părŃi, cu respectarea 
principiului egalităŃii armelor şi a contradictorialităŃii, principii ce trebuie să guverneze orice 
proces civil. Pentru acest considerent soluŃia este injusta, dată cu încălcarea art. 6 CEDO ce 
prevăd dreptul părŃii la un proces echitabil. De fapt prima instanŃă trebuia să cerceteze dacă 
reclamanta şi-a îndeplinit obligaŃia de livrare, sa stabilească conformitatea produselor cu 



specificaŃiile tehnice ale contractului, chestiune de fapt în funcŃie de care se putea aprecia 
asupra caracterului de refuz justificat sau dimpotrivă nejustificat a pârâtei. 

Or prin modul cum a procedat instanŃa fondului interpretează eronat dispoziŃiile 
contractuale, întrucât a apreciat asupra executării obligaŃiilor contractuale în funcŃie de 
atitudinea arbitrara, subiectiva a pârâtului; refuzul pârâtului de a recepŃiona paturile speciale 
comandate şi livrate (in condiŃiile în care s-a obligat la preluarea acestora) echivalează pentru 
prima instanŃă cu neexecutarea obligaŃiei din partea reclamatei, astfel atitudinea pur 
potestativa a părŃii obligate la recepŃionarea produselor ar genera culpa procesuala a 
cocontractantului în executarea contractului, ceea ce contravine principiului bunei credinŃe în 
raporturile contractuale, precum şi principiului forŃei obligatorii a contractului intre părŃile 
semnatare. Concluzia instanŃei de fond este ajuridică, întrucât refuzul debitorului de a executa 
o obligaŃie contractuala (recepŃionarea produselor) nu poate fi interpretata niciodată ca o culpa 
a creditorului în executarea obligaŃiei corelative (livrarea produselor). 

Numai în condiŃiile şi în măsura în care se dovedeşte ca refuzul debitorului de 
recepŃionare a mărfii a fost determinat de îndeplinirea defectuoasa a obligaŃiei de livrare de 
către creditor, avem de-a face cu un refuz justificat, exonerator de culpa, ori, în speŃa, acest 
fapt nu a fost dovedit, ci doar susŃinut de către parat. 

Prin urmare instanŃa de fond ar fi trebuit să observe că pretenŃiile reclamantei se 
întemeiază pe executarea conformă a contractului din partea sa, că prin atitudinea sa, pârâta a 
invocat practic„ excepŃia de neexecutare a contractului” al cărei temei juridic îl constituie 
interdependenŃa obligaŃiilor reciproce din contractul sinalagmatic, împrejurarea că fiecare 
dintre aceste obligaŃii constituie cauza juridică a obligaŃiei corelative. În acest context 
pretenŃiile reclamantei trebuiau analizate după ce instanŃa de fond stabilea pe deplin situaŃia 
de fapt, inclusiv împrejurarea esenŃială în cauză - verificare conformităŃii produselor livrate cu 
specificaŃiile tehnice ale contractului de achiziŃie publică , chestiune de fapt în funcŃie de care 
rezulta caracterul de refuz justificat sau dimpotrivă nejustificat a pârâtei de a primi aceste 
produse şi de a plăti preŃul convenit. 

În ce priveşte susŃinerile pârâtei-intimate din întâmpinare, curtea a constatat că 
susŃinerea acesteia în sensul că „instanŃa nu poate să constate că reclamanta şi-a îndeplinit 
obligaŃiile contractuale în condiŃiile în care nu a solicitat acest lucru” nu poate fi primită, 
întrucât pe de o parte reclamanta a solicitat acest lucru, solicitând administrarea de probe 
tocmai pentru dovedirea îndeplinirii de către aceasta a obligaŃiilor contractuale. Pe de altă 
parte aceasta vizează o stare de fapt şi nu drept care nu poate constituie petit al acŃiunii, ci 
motivul pe care se bazează acŃiunea, or instanŃa trebuie să cerceteze acest aspect, în absenŃa 
lămuririi acestuia neputându-se da o soluŃie legală şi temeinică, fondul litigiului fiind practic 
nesoluŃionat. Celelalte motive invocate în întâmpinare vizează practic faptul că produsele 
livrate nu corespundeau cerinŃelor contractuale, aspect care însă urma a fi analizat de curte 
odată cu soluŃionarea cauzei pe fond după casare. 

Pe cale de consecinŃă, fiind incident motivul de casare prevăzut de art.304 pct. 5 şi de 
modificare prevăzut de art.304.ct 9, curtea în baza art.312 C.pr.civ. a admis recursul declarat 
de SC „GB.I.” SRL împotriva sentinŃei nr. 1211/29.10.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi în 
dosar 5750/99/2010, sentinŃă pe care a casat-o şi faŃă de dispoziŃiile art. 287 ind. 16 alin. 13 
din OUG nr. 34/2006 a fost reŃinută cauza în vederea rejudecării ei în fond şi a fost fixat 
termen de judecată pentru citarea părŃilor. 

 



IV. SecŃia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale  
 
 
 
 

1. Răspundere patrimonială. Medic rezident al cărui contract individual de 
muncă a încetat înainte de obŃinerea specialităŃii 

ObligaŃia asumată de salariat - medic rezident, de a funcŃiona ca specialist la 
angajator - unitate sanitară pe o perioadă de minim 4 ani “de la obŃinerea 
specialităŃii”, nu este o obligaŃie pură şi simplă, ci este afectată de 
modalităŃi, respectiv de termenul suspensiv pe perioada rezidenŃiatului, 
care curge până la data obŃinerii specialităŃii, şi de termenul extinctiv de 4 
ani, egal cu durata rezidenŃiatului, care începe să curgă de la data obŃinerii 
specialităŃii. Doar la data obŃinerii specialităŃii, când se împlineşte 
termenul suspensiv, actul adiŃional la contractul individual de muncă îşi 
produce efectele, iar angajatorul poate pretinde salariatului executarea 
obligaŃiei de a funcŃiona pe o perioadă de cel puŃin 4 ani ca specialist, 
neexecutarea acestei obligaŃii putând atrage răspunderea patrimonială a 
salariatului potrivit art. 6 alin. 7 din OG nr. 12/2008 şi art 270 alin. 1 
Codul muncii.  

Decizia civilă nr. 177 din 15 februarie 2011  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui cu nr. 895/89/2010, A.D.-N. a contestat 
dispoziŃia nr. 913 din 1 martie 2010 emisă de Spitalul de UrgenŃă Bârlad, dispoziŃie prin care 
a fost eliberat din funcŃie de director administrativ.  

În motivarea acŃiunii, reclamantul a considerat că dispoziŃia este lovită de nulitate, 
întrucât în cuprinsul contractului de muncă nu este precizată expres durata contractului de 
muncă, astfel încât nu se poate vorbi despre o expirare a termenului, aşa cum prevede articolul 
56 litera j din Codul Muncii, atât timp cât nu se prevede prin contract termenul pentru a care a 
fost încheiat.  

Arată reclamantul că nu i-a fost acordat termen de preaviz, iar Codul Muncii nu 
reglementează vreun caz de revocare unilaterală din funcŃie. 

Mai susŃine că trebuia să se încheie un contract de administrare cu pârâtul, întrucât 
făcea parte din comitetul director şi că dispoziŃia nu prevede încetarea raporturilor de muncă, 
ci doar eliberarea din funcŃie, fiind astfel posibilă continuarea raporturilor de muncă pe o altă 
funcŃie. 

În drept, invocă prevederile articolului 109 şi următoarele din Codul de procedură 
civilă şi ale Codului Muncii.  

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acŃiunii. 
În motivarea poziŃiei sale procesuale, pârâtul a arătat că, prin Ordinul 1626 din 

12.08.2009 al Ministrului SănătăŃii, reclamantul a fost numit provizoriu în funcŃia de director 
administrativ, încheindu-se şi contract de muncă pe perioadă determinată până la revocarea 
din funcŃie, iar ulterior, tot prin Ordin al Ministrului, a fost eliberat din funcŃie, desfăcându-se 
şi contractul de muncă, astfel încât orice despăgubire la care ar fi obligaŃi ca urmare a 
admiterii contestaŃiei trebuie imputată chematului în garanŃie, sens în care pârâtul a formulat 
cerere de chemare în garanŃie a Ministerului SănătăŃii.  

Chematul în garanŃie a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea cererii de 
chemare în garanŃie. Raportat la obiectul contestaŃiei, prin care se solicită reîncadrarea şi 
drepturi salariale, persoana care îl poate reîncadra pe reclamant este pârâtul. De la data de 10 
iunie 2010, când a intrat în vigoarea OUG 48/2010 care a modificat Legea 95/2006, funcŃia de 
director administrativ nu mai există ca funcŃie de conducere la nivelul unităŃilor sanitare 



publice.  
Drepturile salariale la care ar putea fi obligat pârâtul se achită de către acesta, în 

calitate de angajator, iar Ministerul SănătăŃii nu a fost niciodată angajatorul contestatorului, 
fiind terŃ faŃă de contractul individual de muncă. 

Mai arată chematul în garanŃie că, întrucât obiectul contestaŃiei nu îl face un act 
administrativ emis de către minister, ci o dispoziŃie emisă de către pârât, cererea de chemare 
în garanŃie trebui respinsă ca inadmisibilă. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1195 din 7.10.2010, Tribunalul Vaslui respinge acŃiunea 
formulată de către reclamantul A.D.-N. în contradictoriu cu pârâta Spitalul Municipal de 
UrgenŃă Bârlad. 

Respinge cererea de chemare în garanŃie formulată de către pârâta Spitalul Municipal 
de UrgenŃă Bârlad în contradictoriu cu chematul în garanŃie Ministerul SănătăŃii. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Prin Ordinul 1626 din 12 august 2009 al Ministerului SănătăŃii, contestatorul este 

numit în funcŃia de „director administrativ interimar” al Spitalului Municipal de UrgenŃă 
Bîrlad „până la revocare unilaterală din funcŃie sau până la ocuparea postului prin concurs”. 
Acest Ordin este înregistrat de către intimată sub numărul 9773 din 14 august 2009. Este 
emisă de către Managerul intimatei DispoziŃia 291 din 14 august 2009 prin care se stabilesc şi 
drepturile salariale, împuternicindu-se Serviciul de resurse umane cu „aducerea la îndeplinire” 
a dispoziŃiei. 

Prin Contractul individual de muncă 1376 din 17.08.2009, contestatorul este angajat 
pe funcŃia de „Director administrativ interimar” pe perioadă determinată cuprinsă între date de 
17.08.2009 şi până la revocarea unilaterală din funcŃie de către Ministerul SănătăŃii sau până 
la ocuparea postului prin concurs”.  

Prin Ordinul 349 din 26.02.2010 al Ministerului SănătăŃii, contestatorul este eliberat 
din funcŃia de director administrativ interimar începând cu data de 1 martie 2010.  

Pe data de 1 martie 2010 este emisă DispoziŃia 913 prin care se dispune eliberarea din 
funcŃie a contestatorului şi încetarea contractului individual de muncă conform prevederilor 
articolului 56 litera j din Codul Muncii. 

Această dispoziŃie este contestată în termen legal şi face obiectul cauzei de faŃă. 
Principala critică a contestatorului vizează nulitatea unei prevederi din contractul 

individual de muncă, anume cea a articolului C privind durata determinată a contractului 
individual de muncă. 

Conform prevederilor articolului 283 alineatul 1 litera d din Codul Muncii constatarea 
nulităŃii unei clauze din contractul individual de muncă se poate formula doar pe durata 
existenŃei contractului şi nu după încetarea acestuia. Ori contractul individual de muncă al 
contestatorului a încetat. 

Ca regulă, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată, însă, 
prin excepŃie, conform prevederilor articolelor 80 şi 82 din Codul Muncii se pot încheia şi 
contracte de muncă pe perioadă determinată, pentru o perioadă prevăzută expres şi care este 
de maximum 24 luni. 

Prin sintagma „precizarea duratei” instanŃa a apreciat că orice durată este definită prin 
două momente: de început, respectiv de sfârşit. În cazul în care momentul când se sfârşeşte 
durata nu poate fi cunoscut la încheierea contractului este suficient ca acesta să fie precis 
determinabil. În speŃă momentul de sfârşit al duratei este definit în mod alternativ ”revocarea 
unilaterală din funcŃie de către ministerul sănătăŃii” sau „ocuparea postului prin concurs”. 
InstanŃa a apreciat că ambele momente sunt clar definite.  

O altă critică a contestatorului vizează neîncheierea unui contract de administrare. 
Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, conducerea spitalelor 

este asigurată de un manager, persoană fizică sau juridică şi de către un Comitet director, ai 
căror membri sunt numiŃi de către manager.  

În forma legii de la angajarea contestatorului se prevedea că din comitetul director al 
spitalelor pot face parte, pe lângă manager, directorul medical, directorul de cercetare-
dezvoltare pentru spitalele clinice, directorul financiar-contabil şi, după caz, directorul de 



îngrijiri, precum şi alŃi directori, potrivit normelor interne de organizare a spitalelor. În 
această ultimă sintagmă, “alŃi directori” se încadrează şi funcŃia de “Director administrativ”.  

Articolul 179 alineatul (5)din lege dispune:”Până la ocuparea prin concurs a funcŃiilor 
de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, conducerea interimară 
a spitalelor publice din reŃeaua Ministerului SănătăŃii Publice se numeşte prin ordin al 
ministrului sănătăŃii publice.” 

Această dispoziŃie legală prevede regula că prin concurs se ocupă posturile de 
conducere din comitetul director al spitalelor, precum şi excepŃia că interimatul se ocupă prin 
ordin ministerial.  

Conform articolului 183 alineatul 5 din lege, doar membrii comitetului director care 
au ocupat postul prin concurs trebuie să încheie un contract de administrare cu managerul 
spitalului. InstanŃa constată că Apostol Dorin nu a ocupat postul prin concurs, ci a fost numit, 
astfel încât nu exista obligaŃia încheierii unui contract de administrare, aşa cum afirmă 
contestatorul. Singura posibilitate legală pentru contestator de a-şi desfăşura activitatea, în 
lipsa unui contract de administrare (care, de altfel, nu ar exclude de plano încheierea unui 
contract de muncă), este sub forma unui contract individual de muncă. 

Nici susŃinerea vizând culpa managerului spitalului, care nu ar fi organizat concursul 
pentru ocuparea postului, deşi era obligat, nu este admisibilă atât timp cât era menŃionat în 
contractul de muncă în mod alternativ ca moment al încetării duratei pentru care a fost 
încheiat contractul revocarea din funcŃie de către Ministrul sănătăŃii.  

O altă critică este aceea că în conŃinutul deciziei nu se menŃionează încetarea 
contractului individual de muncă, ci doar eliberarea din funcŃie. InstanŃa constată că la 
articolul 1 teza a doua se specifică „(…)iar contractul individual de muncă nr. 
1376/17.08.2009 încetează conform disp. art. 56 lit.j) din Codul Muncii.”, astfel încât critica 
este nefondată. 

Nici critica vizând nerespectarea dreptului la preaviz nu este întemeiată. Articolul 73 
din Legea 53/2003 Codul Muncii prevede expres şi limitativ cazurile de concediere în care 
este necesară acordarea preavizului. În cazul încetării contractului individual de muncă în 
temeiul articolului 56 litera j), nu se impune acordarea preavizului, întrucât acesta este un caz 
de încetare de drept a contractului şi nu de concediere, urmând să fie respinsă contestaŃia ca 
neîntemeiată. 

Ca şi consecinŃă a respingerii contestaŃiei, va fi respinsă şi cererea de chemare în 
garanŃie a Ministerului SănătăŃii ca lipsită de interes. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs, în termen legal, A.D.-N.. 
În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 

Cod proc. civilă, se susŃine că instanŃa de fond a apreciat greşit că momentul de sfârşit al 
duratei pentru care s-a încheiat contractul individual de muncă este clar definit, revocarea din 
funcŃie nefiind prevăzută de legislaŃia muncii. Contractul individual de muncă al recurentului 
nu putea înceta decât în condiŃiile prevăzute de Codul muncii, aşa încât decizia de revocare 
din funcŃie, care este o veritabilă concediere, este nelegală. 

DispoziŃiile art. 179 alin. 5 din Legea nr. 95/2006 prevăd că momentul încetării 
interimatului pentru funcŃiile de conducere este cel al ocupării lor prin concurs, iar conducerea 
interimară doar se numeşte prin ordin al ministrului, care are forŃă inferioară legii. 

În jurisprudenŃă s-a reŃinut că încetarea contractului individual de muncă este 
guvernată de dispoziŃiile Codului muncii şi că nu se poate reŃine că decizia de desfacere a 
contractului individual de muncă este doar un efect al aplicării ordinului ministrului. 

Mai susŃine recurentul că instanŃa de fond nu a analizat corect împrejurarea că 
intimatul nu a organizat concursul pentru ocuparea funcŃiilor de conducere şi a repartizat 
sarcinile recurentului altor persoane. 

Intimatul Spitalul Municipal de UrgenŃă Bârlad a formulat întâmpinare, prin care 
solicită respingerea recursului, considerând că instanŃa de fond a pronunŃat o hotărâre legală şi 
temeinică. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 
prisma criticilor formulate de recurent, Curtea constată că recursul este nefondat pentru 



considerentele ce urmează:  
Conform prevederilor art. 12 Codul muncii, contractul individual de muncă se încheie 

pe durată nedeterminată, prin excepŃie putându-se încheia şi pe durata determinată, în cazurile 
prevăzute de art. 81 Codul muncii, printre care şi în cazurile prevăzute de legi speciale, în 
condiŃiile art. 81 lit. e Codul muncii. De asemenea, potrivit art. 80 alin. 2 Codul muncii, 
contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, 
cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. 

Contractul individual de muncă, înregistrat sub nr. 1376/17.08.2009, a fost încheiat 
între intimatul Spitalul Municipal de UrgenŃă Bârlad, în calitate de angajator, şi recurentul 
A.D.-N., în calitate de salariat, într-un caz prevăzut de o lege specială, respectiv art. 179 alin. 
5 din Legea nr. 95/2006, care are în vedere conducerea interimară a spitalelor publice din 
reŃeaua Ministerului SănătăŃii, numită prin ordin al ministrului sănătăŃii. 

Acest contract individual de muncă pentru funcŃia de „director administrativ 
interimar” a fost încheiat, în formă scrisă, ca urmare a unui act administrativ, un ordin emis de 
ministrul sănătăŃii, prin care recurentul a fost „numit” în funcŃia de director administrativ 
interimar la Spitalul Municipal de UrgenŃă Bârlad, începând cu data de 13.08.2009, până la 
revocarea unilaterală din funcŃie de către ministrul sănătăŃii sau până la ocuparea postului prin 
concurs. Recurentul nu a contestat acest act administrativ. 

Aşadar, contractul individual de muncă a fost încheiat de părŃi pe durată determinată, 
atât timp cât fiinŃează „numirea” recurentului pe funcŃia de director administrativ interimar. 
Această durată este prevăzută expres în contractul individual de muncă, ca o perioadă 
determinabilă calendaristic, menŃionându-se atât data începerii intervalului de timp-
17.08.2009, precum şi cea a expirării, cu două date alternative-revocarea unilaterală din 
funcŃie de către ministrul sănătăŃii, care este emitentul actului de numire, sau ocuparea 
postului prin concurs. 

Tot prin act administrativ emis de ministrul sănătăŃii, de asemenea necontestat, 
recurentul a fost eliberat din funcŃia de director administrativ interimar începând cu data de 
1.03.2010. Această dată marchează calendaristic expirarea termenului pentru care a fost 
încheiat contractul individual de muncă al recurentului, care încetează de drept, în condiŃiile 
art. 56 lit. j Codul muncii. 

Fiind o încetare a contractului individual de muncă în virtutea legii, nu era necesar un 
act de „dispunere” în acest sens din partea angajatorului, aşa cum este dispoziŃia nr. 913 din 
1.03.2010, ci, eventual, un act de „constatare”, numai că această eroare, ca şi dispoziŃia de 
eliberare din funcŃie a recurentului, nu înlătură efectul legii şi nu atrage nulitatea deciziei 
contestate de recurent, reintegrarea acestuia pe funcŃia de „director administrativ” şi plata 
drepturilor salariale. 

Aşa cum arată recurentul, „revocarea” din funcŃie nu este specifică legislaŃiei muncii şi 
nici nu constituie o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă. Însă, 
contractul individual de muncă al acestuia nu a încetat de drept, potrivit art. 56 lit. j Codul 
muncii, prin „revocare” din funcŃie, ci prin expirarea termenului pentru care a fost încheiat, 
eliberarea recurentului din funcŃie, la data de 1.03.2010, reprezentând limita intervalului de 
timp în care a fost „numit” director administrativ interimar. 

Mai mult, recurentul consideră că decizia atacată, de „revocare” din funcŃie, este 
nelegală pentru că nu respectă legislaŃia muncii. Or, recurentul a contestat dispoziŃia emisă de 
angajator, nu ordinele emise de ministrul sănătăŃii privind numirea sa pe o funcŃie de 
conducere interimară până la revocarea unilaterală ori ocuparea prin concurs, precum şi 
eliberarea sa din această funcŃie. Cele două acte administrative nu fac obiectul controlului 
instanŃei de jurisdicŃia muncii, investite cu soluŃionarea unei contestaŃii împotriva deciziei 
emise de angajator privind încetarea de drept a contractului individual de muncă.  

Prin urmare, în aplicarea legislaŃiei muncii care guvernează încetarea contractului 
individual de muncă al recurentului, nu sunt incidente prevederile art. 179 alin. 5 din Legea 
nr. 95/2006 privind momentul încetării interimatului pentru funcŃiile de conducere, care ar fi 
numai cel al ocupării lor prin concurs, nu şi cel al revocării unilaterale menŃionat în ordinul 
ministrului sănătăŃii, şi nici forŃa inferioară legii, a unui ordin al ministrului sănătăŃii, pe care 



recurentul îl consideră act normativ, deşi este un act administrativ individual. 
În acelaşi sens, nu prezintă relevanŃă, sub aspectul încetării de drept a contractului 

individual de muncă al recurentului la data expirării termenului pentru care a fost încheiat, 
organizarea concursului pentru ocuparea funcŃiilor de conducere ori repartizarea sarcinilor 
recurentului altor salariaŃi. 

În consecinŃă, faŃă de considerentele expuse, avându-se în vedere şi dispoziŃiile art. 
312 alin. 1 Cod proc. civilă, sa fost respins recursul, fiind menŃinută sentinŃa. 

2. Calitate procesuală pasivă în conflictele de muncă cu privire la executarea şi 
încetarea contractului individual de muncă 

Angajator desfiinŃat, ca urmare a divizării, şi preluarea activităŃii de către două 
sau mai multe entităŃi existente ori care iau astfel fiinŃă, în baza HG nr. 
1399/2009 privind reorganizarea unor unităŃi aflate în subordinea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităŃi şi 
instituŃii publice, raŃionalizarea cheltuielilor publice, susŃinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar InternaŃional. Fiind desfiinŃată, ASP şi-a încetat activitatea şi nu 
mai poate fi “parte” în conflictele de muncă declanşate de foştii angajaŃi. 
Patrimoniul persoanei juridice desfiinŃate a fost împărŃit între persoanele 
juridice dobânditoare, conform criteriului legal al activităŃilor preluate. 
Principalul efect al acestor operaŃiuni îl constituie, potrivit art. 47 şi art. 48 
din Decretul nr. 31/1954, transmisiunea cu titlu universal, deci drepturi şi 
obligaŃii, de la persoana juridică desfiinŃată, la persoanele juridice 
dobânditoare, care vor răspunde faŃă de creditori corespunzător 
activităŃilor preluate, acesta fiind criteriul avut în vedere de HG nr. 
1399/2009 la împărŃirea patrimoniului ASP. 

Decizia civilă nr. 263 din 8 martie 2011  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi cu nr. 938/99/2010, contestatoarea P.O. a 
solicitat anularea deciziei de concediere nr. 281/21.12.2009 emise de intimata AgenŃia de 
Sănătate Publică din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, obligarea intimatelor 
AgenŃia de Sănătate Publică din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii la plata salariilor aferente postului indexate şi reactualizate 
până la data reintegrării efective în funcŃie, reintegrarea pe postul avut la data desfacerii 
contractului de muncă, daune cominatorii de 50 RON pe zi întârziere, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivarea acŃiunii, contestatoarea a arătat că este salariata AgenŃiei de Sănătate 
Publică în funcŃia de asistent medical, iar prin H.G. nr. 1399/27.11.2009 AgenŃia de Sănătate 
Publică din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a fost desfiinŃată prin divizare, 
preluându-se de către Autoritatea NaŃională Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa 
Alimentelor un număr de 37 posturi pentru activitatea sanitar - veterinară a agenŃiei, iar un 
număr 15 persoane care desfăşoară activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare 
sanitară s-au preluat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. 

SusŃine contestatoarea că pârâta a trecut nelegal la desfacerea contractului individual 
de muncă şi nu i-a plătit drepturi care i se cuveneau legal. Aceste drepturi sunt: prima de 
stabilitate pentru trimestrul II 2009, al 13-lea salariu pe 2009, salarii compensatorii conform 
Contractului colectiv de muncă 2009-2011, indemnizaŃie concediu de odihnă pentru perioada 
1.01.2010-21.01.2010, prima de 2% pe semestrul II, prima de stabilitate conform art. 96 alin. 
2 din Contractul colectiv de muncă. Solicită contestatoarea ca aceste sume să fie indexate în 
raport cu indicele de inflaŃie. 

Consideră contestatoarea că decizia de desfacere a contractului individual de muncă 
este nulă absolut pentru nerespectarea dispoziŃiilor art. 268 Codul muncii. 



Decizia este nelegală şi pentru că nu a prevăzut plata a 24 salarii de bază şi pentru că 
nu i s-a acordat prima de stabilitate. S-a invocat şi încălcarea dispoziŃiilor art. 76 alin. 2 din 
Contractul colectiv de muncă coroborat cu art. 73 şi următoarele din Codul Muncii, prin aceea 
că nu s-a respectat durata preavizului de 20 de zile, nestabilirea criteriilor de disponibilizare, 
emiterea şi comunicarea deciziei în perioada în care contestatoarea era în concediu de odihnă 
şi semnarea deciziei de o altă persoană decât cea menŃionată în cuprinsul ei.  

Intimatul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a formulat întâmpinare prin care 
a invocat excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive, întrucât contestatoarea a fost încadrată la 
AgenŃia de Sănătate Publică din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Doar între aceste 
părŃi, care au încheiat contractul individual de muncă, au existat raporturi contractuale, 
intimatul fiind un terŃ. 

AgenŃia a fost organizată şi a funcŃionat ca instituŃie publică, în conformitate cu 
prevederile HG nr. 312/2004, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, având drept de reprezentare proprie. 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este organizat în baza H.G. nr. 76/ 2009 şi 
are personalitate juridică distinctă de aceea a AgenŃiei de Sănătate Publică a Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, iar prin H.G. nr. 1399/20009 AgenŃia de Sănătate Publică a 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a fost desfiinŃată, patrimoniul său fiind preluat 
de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi de către Autoritatea NaŃională Sanitar 
Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor. 

Prin cererea formulată ulterior, contestatoarea a solicitat introducerea în cauză a 
AutorităŃii NaŃionale Sanitar Veterinară.  

Autoritatea NaŃională Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor a formulat 
întâmpinare prin care a invocat excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive, pe motiv că nu este 
emitenta deciziei a cărei anulare se solicită. 

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri. 
Prin sentinŃa civilă nr. 2067 din 27.10.2010, Tribunalul Iaşi respinge excepŃia lipsei 

calităŃii procesuale pasive invocată de intimatul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi 
a nulităŃii absolute a deciziei contestate. 

Admite contestaŃia formulată de contestatoarea P.O. în contradictoriu cu intimaŃii 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea NaŃională Sanitar Veterinară şi 
pentru SiguranŃa Alimentelor în calitate de succesori în drepturi ai AgenŃiei de Sănătate 
Publică din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  

Anulează decizia nr. 281/21.12.2009 emisă de fosta AgenŃie de Sănătate Publică din 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.  

Obligă intimaŃii Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea NaŃională 
Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor să o reintegreze într-un post similar cu cel 
avut la data disponibilizării şi la plata de daune cominatorii de 50 lei/zi începând cu data 
pronunŃării şi până la data reintegrării. 

Obligă intimaŃii să-i plătească contestatoarei o despăgubire egală cu salariile indexate, 
majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data de 
15.01.2010 şi până la data reintegrării efective. 

Obligă intimaŃii să plătească contestatorului suma de 2000 lei cheltuieli de judecată. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Prin decizia de concediere nr. 281/21.12.2009, intimata AgenŃia de Sănătate Publică 

din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a dispus încetarea contractului de muncă al 
contestatorului ca urmare a desfiinŃării prin divizare a AgenŃiei de Sănătate Publică a 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii începând cu data de 15.01.2010 în temeiul art. 65 
alin. 1 din Codul Muncii. 

InstanŃa constată, faŃă de excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a intimatei 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii invocată de acesta, că AgenŃia de Sănătate Publică 
a fost înfiinŃată prin O.U.G. nr. 64/ 2003, iar prin H.G. nr. 1399/ 2009 s-a dispus desfiinŃarea 
acestei agenŃii a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii urmând ca activitatea sanitar - 
veterinară să fie preluată de către Autoritatea NaŃională Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa 



Alimentelor, împreună cu un număr de 37 de persoane care desfăşoară această activitate în 
prezent, iar activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare să fie preluată de către 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii împreună cu 15 persoane care desfăşoară această 
activitate. 

De asemenea, şi patrimoniul agenŃiei a fost preluat de către Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii şi de către Autoritatea NaŃională Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa 
Alimentelor corespunzător activităŃilor preluate.  

Se reŃine, în baza modificărilor legislative, că intimata Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii este forul superior al AgenŃiei de Sănătate Publică care funcŃiona în cadrul 
acestui minister până la H.G. prin care s-a dispus desfiinŃarea, dar este şi succesorul acesteia 
în atribuŃii şi în calitate de angajator. 

 De asemenea, drepturile şi obligaŃiile fostei agenŃii de sănătate din cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii au fost preluate de organul tutelar, respectiv Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii nefăcându-se dovada că există un alt organ administrativ care 
ar avea această calitate. 

 În ce priveşte excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a intimatei Autoritatea 
NaŃională Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor, instanŃa reŃine că, deşi acesta nu 
este emitenta deciziei a cărei anulare se solicită, are calitate procesuală în cauză, deoarece prin 
H.G. nr. 1399/ 2009 parte din activitatea AgenŃiei de Sănătate Publică şi un nr. de 37 de 
persoane a fost preluat de Autoritatea NaŃională Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa 
Alimentelor, aceasta fiind succesoarea în drepturi şi obligaŃii raportat la activitatea preluată. 

 FaŃă de excepŃia nulităŃii deciziei contestate, aceasta va fi respinsă, deoarece chiar 
dacă nu cuprinde termenul în care poate fi contestată şi instanŃa unde se poate îndrepta 
contestaŃia, contestatoarea a formulat contestaŃia în termenul prevăzut de lege, termen care 
oricum este dat de lege şi nu a fost împiedicat să formuleze prezenta contestaŃie. 

În ce priveşte neindicarea motivelor de fapt şi de drept în decizie, aceasta cuprinde atât 
enumerarea actelor în baza cărora s-a dispus concedierea, cât şi motivele care reprezintă 
descrierea faptei precum şi temeiul de drept, fiind îndeplinite disp. art. 74 coroborat cu 268 
alin. 2 din Codul Muncii şi în consecinŃă excepŃia va fi respinsă. 

Intimata a indicat în decizia de concediere că a avut loc o desfiinŃare prin divizare a 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi, raportat la raŃionalizarea cheltuielilor publice 
din Legea 329/ 2009, s-a dispus încetarea contractului individual de muncă . 

În cuprinsul deciziei se precizează că s-a comunicat A.J.O.F.M-ului repartizarea, 
recalificarea salariatului, dar intimatul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nu a făcut 
dovada existenŃei unor criterii obiective cu privire la decizia de concediere a contestatorului şi 
menŃinerea celor 37 de persoane, respectiv 15 persoane care au fost repartizate AutorităŃii 
NaŃionale Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor şi Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii datorită desfiinŃării AgenŃiei de Sănătate Publică din Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii. 

În lipsa acestor criterii obiective de selecŃie a personalului care a fost angajat în cadrul 
AgenŃiei de Sănătate Publică din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii anterior 
desfiinŃării şi preluării activităŃii acesteia de alte autorităŃi, în vederea concedierii, instanŃa nu 
poate aprecia dacă această concediere a fost reală şi efectivă. 

DispoziŃiile art. 65 alin. 2 din CM prevăd că desfiinŃarea locului de muncă trebuie să 
fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă, concedierea contestatorului făcându-se din 
motive care nu Ńin de persoana salariatului. 

 Pentru aceste considerente, instanŃa va admite contestaŃia şi va anula decizia de 
concediere, iar în baza art. 78 alin. 2 din C.M va dispune reintegrarea contestatorului într-un 
post similar cu cel avut la data disponibilizării, având în vedere cererea contestatorului de 
reintegrare în postul avut anterior desfacerii contractului de muncă. 

În baza art. 78 alin. 2 din Codul muncii, va obliga angajatorul să-i plătească 
contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi actualizate şi cu celelalte 
drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data concedierii şi până la data reintegrării 
efective. 



Întrucât contestatoarea a solicitat reintegrarea într-un post similar, aceasta nu poate 
beneficia şi de plata sumelor compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă, nefiind 
aplicabile în cauză dispoziŃiile art. 67 din Codul mucii. 

În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanŃa va obliga intimaŃii să-i 
plătească contestatoarei cheltuielile de judecată reprezentând onorariu avocat dovedit prin 
chitanŃa emisă la 17.08.2010 de apărătorul acesteia. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs, în termen legal, intimaŃii Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii ( MTI ) şi Autoritatea NaŃională Sanitar Veterinară şi pentru 
SiguranŃa Alimentelor (ANSVSA), precum şi contestatoarea P.O.. 

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 7 şi 9 şi art. 3041 

Cod procedură civilă, recurentul intimat MTI consideră că sentinŃa este nelegală, fiind bazată 
pe motive contradictorii şi străine de natura pricinii şi dată cu aplicarea greşită a legii. 

Astfel, în mod eronat a apreciat prima instanŃă că MTI este forul superior al AgenŃiei 
de Sănătate Publică (ASP ), care s-a aflat în subordinea ministerului până la data desfiinŃării, 
dar a fost organizată şi a funcŃionat ca instituŃie publică, cu personalitate juridică. La data 
înregistrării cererii de chemare în judecată, raporturile de subordonare nu mai existau. 

Pe de altă parte, raportat şi la prevederile art. 47 din Decretul nr. 31/1954, MTI nu 
poate fi considerat unicul succesor în drepturi şi obligaŃii al ASP, deoarece a preluat doar 
activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecŃia sanitară de stat, 
patrimoniul aferent acestei activităŃi şi un număr de 15 persoane, nu posturi. Rezultă că 
răspunderea sa nu poate fi atrasă decât raportat la aceste obligaŃii, în măsura în care acestea nu 
au fost îndeplinite. 

În ceea ce priveşte ANSVSA, prima instanŃă reŃine întemeiat că aceasta este 
succesoare în drepturi şi obligaŃii a ASP, numai raportat la activitatea preluată, putându-se 
concluziona că, deşi instanŃa de fond avea obligaŃia de a determina cui îi revin obligaŃiile 
corelative drepturilor pretinse, nu a înŃeles să soluŃioneze acest aspect şi a menŃinut în cauză, 
contrar celor reŃinute prin considerente, două entităŃi responsabile. 

Pe fondul cauzei, recurentul susŃine că nu avea sarcina dovedirii existenŃei criteriilor 
care au stat la baza selecŃiei personalului. AtribuŃiile de reorganizare au revenit în 
exclusivitate ASP, fostul director general, împreună cu reprezentanŃii salariaŃilor, stabilind şi 
care persoane urmau să fie disponibilizate. 

Reintegrarea pe post nu mai este posibilă, întrucât toate posturile ASP au fost 
desfiinŃate, inclusiv laboratorul în care şi-a desfăşurat activitatea contestatoarea, activitate 
care nu a fost preluată nici de MTI şi nici de ANSVSA.  

Mai mult, prin dispozitiv sunt nominalizaŃi ambii pârâŃi, fiind evidentă lipsa de 
eficienŃă a acestei soluŃii, iar admiterea pretenŃiilor privind plata drepturilor salariale nu numai 
că nu poate fi dispusă în contradictoriu cu MTI, dar este lipsită de fundament legal. 

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 9 Cod procedură 
civilă, recurenta intimată ANSVSA susŃine că hotărârea este netemeinică şi nelegală, fiind 
dată cu interpretarea şi aplicarea greşită a legii. 

Întrucât decizia contestată a fost emisă de către ASP, în calitate de angajator, 
ANSVSA nu poate avea calitate procesuală pasivă. Legitimarea procesuală nu se raportează 
cu necesitate la raportul juridic dedus judecăŃii, ci la dreptul de a reclama în justiŃie şi la 
obligarea de a răspunde faŃă de pretenŃiile formulate prin cererea de chemare în judecată.  

Faptul că recurenta a preluat o parte din activitatea ASP şi un număr de 37 persoane, 
nu posturi, nu conferă acesteia calitate procesuală pasivă într-un litigiu în care se solicită 
anularea unei decizii de concediere a unui salariat care nu se regăseşte în lista persoanelor 
preluate.  

În condiŃiile în care recurenta nu a fost emitenta deciziei, nu poate fi obligată nici la 
plata despăgubirii şi nici la daune cominatorii, această instituŃie nefiind specifică raporturilor 
de muncă, ci raporturilor civile, potrivit dispoziŃiilor art. 1073-1075 Cod civil. 

În plus, postul deŃinut de reclamantă, de asistent medical, nu poate fi operant în 
sistemul sanitar-veterinar, ci în cel uman, în alte dosare aflate pe rolul instanŃelor fiind admisă 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a ANSVSA. 



În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 6 şi 8 şi art. 3041 

Cod procedură civilă, recurenta contestatoare susŃine că hotărârea este în parte netemeinică şi 
nelegală. 

Astfel, instanŃa de fond nu s-a pronunŃat asupra a ceea ce s-a cerut. Nici în 
considerente şi nici în dispozitiv nu face referire la sumele de bani solicitate. 

InstanŃa a greşit şi când nu a analizat motivul de contestaŃie referitor la aplicarea 
contractului colectiv de muncă, inclusiv drepturile salariale. Deşi era o concediere colectivă, 
pentru a evita achitarea sumelor de bani cu titlu de obligaŃii salariale prevăzute de lege, pârâŃii 
au emis decizii de încetare a contractului individual de muncă pentru fiecare angajat în parte. 

Mai susŃine recurenta că decizia de încetare a contractului de muncă trebuie motivată 
în fapt şi în drept, nefiind suficientă simpla trimitere la textele de lege, aşa cum se constată 
prin sentinŃa nr. 234CA/18.10.2010 a CurŃii de Apel Iaşi. 

De asemenea, din actele aflate la dosar, rezultă că a avut funcŃia de asistent medical, 
îndeplinind activităŃi sanitar umane, nu de şofer ori asistent registrator. Prima instanŃă a fost în 
eroare, iar ca urmare a desfiinŃării ASP, activitatea sanitară a fost preluată de ANSVSA, 
unitate aflată în subordonarea Guvernului, în timp ce activitatea sanitar umană a fost preluată 
de MTI. 

Prin urmare, sentinŃa nu poate fi pusă în aplicare, nefiind clar care dintre cei doi pârâŃi 
trebuie să aducă la îndeplinire obligaŃiile stabilite, recurenta considerând, faŃă de pregătirea sa 
de asistent medical specializat pe activitate sanitar umană, că nu poate fi reangajată decât de 
MTI. 

De altfel, instanŃa a solicitat introducerea în cauză a ANSVSA, deşi recurenta nu a 
avut şi nu poate avea vreo legătură, juridică sau faptică, cu această instituŃie. 

În consecinŃă, recurenta solicită modificarea în parte a sentinŃei, acordarea drepturilor 
care ar fi trebuit achitate înainte de încetarea contractului individual de muncă, respectiv 
prima de stabilitate pentru trimestrul II 2009, al 13-lea salariu pe 2009, 24 salarii 
compensatorii conform Contractului colectiv de muncă 2009-2011, indemnizaŃie concediu de 
odihnă pentru perioada 1.01.2010-21.01.2010, prima de 2% pe semestrul II, precum şi 
obligarea în exclusivitate a MTI la reintegrare şi achitarea sumelor de bani. 

MTI a formulat întâmpinare. Cu privire la recursul declarat de ANSVSA, a apreciat că 
instanŃa de fond a reŃinut în mod eronat calitatea procesuală pasivă a celor două instituŃii. Cu 
privire la recursul declarat de P.O., se solicită respingerea acestui recurs ca nefondat.  

P.O. a formulat întâmpinare atât la recursul declarat de ANSVSA, solicitând 
respingerea acestuia, cât şi la recursul declarat de MTI, pe care îl consideră nul, solicitând, de 
asemenea, şi respingerea acestui recurs ca nefondat. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 
prisma criticilor formulate de recurenŃi, Curtea constată următoarele: 

JurisdicŃia muncii are ca obiect soluŃionarea conflictelor de muncă cu privire la 
încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de 
muncă. Prin cererea introductivă, recurenta contestatoare P.O. a invocat atât neexecutarea 
contractului individual de muncă, prin neplata unor drepturi băneşti, cât şi încetarea acestuia, 
prin dispoziŃia unilaterală a angajatorului. 

Recurenta contestatoare a fost salariata AgenŃiei de Sănătate Publică (ASP), care a fost 
organizată şi a funcŃionat, potrivit HG nr. 312/2004, ca instituŃie publică, cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului, în prezent 
MTI, pe postul de asistent medical. Aşadar, angajatorul recurentei contestatoare, parte într-un 
conflict de muncă, a fost ASP.  

Ulterior emiterii deciziei de concediere a recurentei contestatoare, în baza HG nr. 
1399/2009 privind reorganizarea unor unităŃi aflate în subordinea Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităŃi şi instituŃii publice, raŃionalizarea cheltuielilor publice, susŃinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
InternaŃional, ASP a fost desfiinŃată.  

Potrivit art. IV din HG nr. 1399/2009, activitatea sanitar-veterinară a AgenŃiei de 



Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi un număr de 37 de 
persoane care desfăşoară această activitate în prezent se preiau de către Autoritatea NaŃională 
Sanitară Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor, în timp ce activitatea de medicină 
preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecŃia sanitară de stat şi un număr de 15 
persoane care desfăşoară această activitate se preiau de către Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Referitor la patrimoniul AgenŃiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, acesta a fost preluat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi de 
către Autoritatea NaŃională Sanitară Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor, 
corespunzător activităŃilor preluate, în acest sens fiind încheiat Protocolul dintre ASP şi MTI. 

Rezultă că reorganizarea ASP, angajatorul recurentei contestatoare şi emitentul 
deciziei de concediere, a avut loc în condiŃiile art. 3 lit. d din Legea nr. 329/2009, prin 
desfiinŃare, ca urmare a divizării, şi preluarea activităŃii de către două sau mai multe entităŃi 
existente ori care iau astfel fiinŃă. 

Fiind desfiinŃată, ASP şi-a încetat activitatea şi nu mai poate fi “parte” în conflictele 
de muncă declanşate de foştii angajaŃi. Patrimoniul persoanei juridice desfiinŃate a fost 
împărŃit între persoanele juridice dobânditoare, conform criteriului legal al activităŃilor 
preluate. Principalul efect al acestor operaŃiuni îl constituie, potrivit art. 47 şi art. 48 din 
Decretul nr. 31/1954, transmisiunea cu titlu universal, deci drepturi şi obligaŃii, de la persoana 
juridică desfiinŃată, la persoanele juridice dobânditoare, care vor răspunde faŃă de creditori 
corespunzător activităŃilor preluate, acesta fiind criteriul avut în vedere de HG nr. 1399/2009 
la împărŃirea patrimoniului ASP. 

Activitatea recurentei contestatoare, de asistent medical, nu de şofer cum eronat a 
reŃinut prima instanŃă, chiar dacă ar fi fost desfăşurată în cadrul unui laborator comun de 
microbiologie şi chimie sanitară comun al ASP, cum susŃine recurentul intimat MTI, nu putea 
fi încadrată decât ca activitate de medicină preventivă, avizare şi autorizare şi inspecŃie 
sanitară de stat, fiind exclus a fi încadrată ca activitate sanitar veterinară. 

Cum activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare şi inspecŃie sanitară de 
stat a fost preluată de MTI, acest recurent intimat, ca succesor cu titlu universal al ASP, nu ca 
for tutelar al ASP cum greşit a reŃinut prima instanŃă, are calitate procesuală pasivă în 
prezenta cauză având ca obiect neplata unor drepturi băneşti şi contestarea dispoziŃiei de 
concediere emise de un angajator persoană juridică, desfiinŃat ca urmare a divizării. 

Succesor cu titlu universal al ASP este şi recurentul intimat ANSVSA, însă, raportat la 
activitatea sanitar veterinară preluată de această persoană juridică dobânditoare şi la 
activitatea desfăşurată de recurenta contestatoare, de asistent medical, ANSVSA nu are 
calitate procesuală pasivă în prezenta cauză, excepŃia lipsei calităŃii sale procesuale pasive 
fiind întemeiată. Prin urmare, nu vor fi examinate susŃinerile recurentei contestatoare 
ANSVSA privind obligarea sa la plata despăgubirilor, reintegrarea recurentei contestatoare pe 
un “post similar” şi acordarea daunelor cominatorii.  

Referitor la fondul cauzei, Curtea constată, aşa cum arată şi recurentul intimat MTI, că 
ASP avea obligaŃia ca, la încetarea raporturilor de muncă ale contestatoarei recurente, să 
respecte procedurile legale aplicabile categoriei de personal din care aceasta face parte şi 
prevederile legale privind protecŃia socială, pe baza criteriilor stabilite cu reprezentanŃii 
salariaŃilor, aşa cum prevede art. IV alin. 6 din HG nr. 1399/2009. Numai că recurentul 
intimat MTI este răspunzător de concedierea nelegală a recurentei contestatoare, în absenŃa 
oricăror criterii de selecŃie a personalului, care ar fi trebuit stabilite de ASP cu reprezentanŃii 
salariaŃilor, în calitatea sa de succesor cu titlu universal al ASP.  

Tot în această calitate, de succesor cu titlu universal al ASP, reŃinându-se nelegalitatea 
concedierii recurentei contestatoare, instanŃa dispune, potrivit art. 78 alin. 1 Codul muncii, 
anularea concedierii şi plata despăgubirii egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate 
şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Prin urmare, există “fundament legal” 
pentru obligarea recurentului intimat MTI la plata despăgubirii. De asemenea, există temei 
legal, respectiv art. 78 alin. 2 Codul muncii, pentru dispoziŃia de reintegrare, la solicitarea 
salariatului, în vederea repunerii părŃilor în situaŃia anterioară emiterii actului de concediere. 



Ca dobânditor cu titlu universal al ASP, corespunzător activităŃii preluate de medicină 
preventivă, avizare şi autorizare şi inspecŃie sanitară de stat, doar recurentului intimat MTI îi 
revine obligaŃia reintegrării recurentei contestatoare, dar nu pe un “post similar”, cum a dispus 
prima instanŃă, ci pe postul ocupat de recurenta contestatoare anterior concedierii, de asistent 
medical, cum s-a solicitat prin cererea introductivă, sub acest aspect susŃinerile recurentei 
contestatoare fiind întemeiate. 

Sunt întemeiate şi susŃinerile recurentei contestatoare privind nesoluŃionarea, de către 
prima instanŃă, a cererilor privind plata unor drepturi băneşti solicitate de aceasta, respectiv 
prima de stabilitate pentru trimestrul II 2009, al 13-lea salariu pe 2009, 24 salarii 
compensatorii, indemnizaŃie concediu de odihnă pentru perioada 1.01.2010-21.01.2010, prima 
de 2% pe semestrul II, indexate şi reactualizate, prima instanŃă examinând doar contestaŃia 
formulată de aceasta împotriva deciziei de încetare a contractului individual de muncă.  

Celelalte susŃineri ale recurentei contestatoare sunt nefondate. 
Astfel, prima instanŃă a anulat concedierea recurentei contestatoare întrucât nu a putut 

stabili că desfiinŃarea locului de muncă ocupat de aceasta a fost efectivă şi a avut o cauză 
reală, potrivit art. 65 alin. 2 Codul muncii. Această prevedere legală este aplicabilă în toate 
cazurile de concediere pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului, care poate fi 
individuală sau colectivă conform art. 66 Codul muncii, aşa încât nu era necesar ca prima 
instanŃă să mai examineze legalitatea concedierii recurentei contestatoare prin prisma 
prevederilor art. 57 alin. 6 şi următoarele din Contractul colectiv de muncă şi art. 68 şi 
următoarele din Codul muncii, care reglementează procedura concedierilor colective. 

De asemenea, decizia de concediere nu este lovită de nulitate absolută şi conŃine 
elementele obligatorii prevăzute de art. 74 Codul muncii, care nu se coroborează, în acest caz, 
cu art. 268 alin. 2 Codul muncii. DispoziŃiile art. 268 alin. 2 Codul muncii sunt incidente doar 
în cazul deciziei de aplicare a sancŃiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de 
muncă, nu în cazul deciziei de concediere pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului.  

În consecinŃă, în limitele considerentelor expuse, avându-se în vedere şi dispoziŃiile 
art. 312 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod procedură civilă, precum şi dispoziŃiile art. 81 din Legea nr. 
168/1999 cu referire la Decizia în interesul legii nr. XXI din 12 iunie 2006 pronunŃată de 
Î.C.C.J., au fost admise recursurile declarate de recurenta intimată ANSVSA şi de recurenta 
contestatoare şi a fost casată în parte sentinŃa. A fost respinsă, pentru lipsa calităŃii procesuale 
pasive, acŃiunea formulată de contestatoarea P.O. în contradictoriu cu intimata ANSVSA, 
urmând ca doar intimatul MTI, care are calitate procesuală pasivă în cauză, să fie obligat la 
reintegrarea contestatoarei pe postul avut anterior concedierii şi la plata daunelor cominatorii, 
a despăgubirii şi a cheltuielilor de judecată. 

Au fost trimise spre rejudecare, aceleiaşi instanŃe, cererile formulate de contestatoare, 
în contradictoriu cu MTI, nesoluŃionate de instanŃa de fond şi s-au menŃinut celelalte dispoziŃii 
ale sentinŃei. Recursul declarat de recurentul intimat MTI a fost respins ca nefondat.  

 

3. Interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăŃii 

Suspendarea contractului individual de muncă din iniŃiativa angajatorului poate 
fi dispusă de acesta, prin decizie unilaterală, în oricare dintre situaŃiile 
enumerate de art. 52 alin. 1 lit. a - e Codul muncii şi art. 17 alin. 1 lit. c pct. 
1 - 6 din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Actul juridic 
unilateral se interpretează în sensul manifestării de voinŃă a emitentului 
actului, aşa încât menŃionarea art. 264 alin. 1 lit. b Codul muncii în decizia 
scrisă, întocmită de angajator în accepŃiunea de „instrumentum 
probationes”, nu atrage calificarea acestui act juridic unilateral ca decizie 
de aplicare a sancŃiunii disciplinare a suspendării contractului de muncă 
prevăzută de art. 264 alin. 1 lit. b Codul muncii. 

Decizia nr. 289 din 15 martie 2011 



Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi cu nr. 5013/99/2010, contestatorul S.L. a 
solicitat anularea deciziei de suspendare a contractului individual de muncă nr. 2246/1999 
emisă de intimata SC „F.” SA prin administrator judiciar „S.” IPURL, obligarea intimatei la 
plata tuturor drepturilor salariale şi la plata de daune morale în cuantum de 300.000 Euro 
reprezentând prejudiciu de imagine. 

 În motivarea acŃiunii, contestatorul a arătat că la data de 4.05.2010 intimata i-a 
comunicat decizia de suspendare a contractului individual de muncă, care a fost luată de 
administratorul judiciar în calitate de reprezentant legal al SC „F.” SA, în insolvenŃă, 
suspendarea fiind dispusă în baza art. 264 alin. 1 lit. b din Codul Muncii şi art. 17 alin. 1 lit. c 
din contractul colectiv de muncă. 

 A susŃinut contestatorul că această decizie este nelegală şi abuzivă, întrucât nu 
cuprinde elementele prevăzute de art. 268 pct. 2 Codul muncii şi nu s-a efectuat o cercetare 
disciplinară prealabilă, conform art. 267 Codul muncii, solicitând să se constate nulitatea 
absolută a deciziei. 

 A mai arătat contestatorul că este angajatul intimatei din anul 1999, timp în care nu a 
avut abateri sau sancŃiuni, iar prin această decizie i s-a creat un prejudiciu moral constând în 
lezarea onoarei, demnităŃii şi reputaŃiei, precum şi suferinŃe de ordin psihic, fiindu-i ştirbită 
imaginea la locul de muncă şi în societate. 

 Intimata S.C. „F.” S.A., prin administratori judiciar „S.” IPURL şi Casa de InsolvenŃă 
„T.” SPRL, a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepŃiile lipsei de interes şi pe cea a 
lipsei de obiect, întrucât nu este vorba de aplicarea unei sancŃiuni disciplinare a suspendării 
contractului colectiv de muncă, ci de aplicarea prevederilor art. 52 alin. 1 lit. a din Codul 
Muncii şi art. 17 alin. 1 lit. c din contractul colectiv de muncă. La data înregistrării 
contestaŃiei, contractul individual de muncă al contestatorului era încetat ca urmare a 
desfacerii disciplinare a acestuia. 

 Pe fond, s-a solicitat respingerea contestaŃiei ca neîntemeiată, deoarece este o decizie 
de suspendare a contractului colectiv de muncă pe durata cercetării prealabile disciplinare în 
condiŃiile art. 52 alin. 1 lit. a din Codul muncii, nu o decizie de aplicare a unei sancŃiuni 
disciplinare, iar la data de 14.05.2010 s-a emis o nouă decizie cu nr. 1815 prin care a fost 
îndreptată eroarea materială strecurată în această decizie. 

 PărŃile au depus înscrisuri. 
Prin sentinŃa civilă nr. 2126 din 1.11.2010, Tribunalul Iaşi admite acŃiunea formulată 

de contestatorul S.L. în contradictoriu cu intimata S.C. „S.” – IPURL în calitate de 
administrator judiciar pentru S.C. „F.” S.A Iaşi. 

Constată nulitatea deciziei de suspendare a contractului individual de muncă nr. 
2246/1999. 

Dispune repunerea contestatorului în funcŃia deŃinută anterior emiterii deciziei 
contestate. 

Obligă intimata să-i plătească drepturile salariale de care a fost lipsit pe perioada 
suspendării.  

Respinge cererea contestatorului privind obligarea pârâtei la plata de daune morale şi 
la plata cheltuielilor de judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Prin decizia administratorului judiciar „S.” IPURL, în calitate de reprezentant legal al 

SC „F.” SA aflat în insolvenŃă, s-a dispus, începând cu 3.05.2010, suspendarea contractului 
individual de muncă al contestatorului Sandu Lucian în temeiul art. 264 alin. 1 lit. b din Codul 
Muncii şi art. 17 alin. 1 lit. c din CCM, pe motiv că s-a început cercetarea disciplinară 
împotriva acestui contestator constând în nerespectarea deciziilor administratorului judiciar 
privind efectuarea plăŃilor de către debitor. 

 Prin Decizia emisă de intimată nr. 1815 /14.05.2010, s-a dispus îndreptarea erorii 
materiale a deciziei de suspendare nr. 1631/4.05.2010 a contractului individual de muncă nr. 
2246/1999, în sensul că temeiul de drept al acestei decizii îl reprezintă art. 52 alin. 1 din 
Codul muncii şi ale art. 17 alin. 1 din CCM şi nu dispoziŃiile coroborate ale art. 264 alin. 1 lit. 
b din Codul muncii şi ale art. 17 alin. 1 lit. c din CCM. 



 InstanŃa constată că angajatorul are la dispoziŃie doar instituŃia revocării deciziei de 
concediere, atunci când constată netemeinicia sau nelegalitatea măsurii luate, întrucât decizia 
de concediere nu este un act jurisdicŃional care să aibă astfel caracter irevocabil. 

 InstituŃia îndreptării erorii materiale, în sensul schimbării temeiului de drept din 
decizia de suspendare a contractului individual de muncă, nu îşi găseşte corespondent în 
legislaŃia muncii, fiind vorba de fapt de înlocuirea instituŃiei suspendării a contractului 
individual de muncă pentru o anumită perioadă de timp, respectiv max. 10 zile lucrătoare, 
potrivit art. 264 alin. 1 lit. b din Codul muncii, care este o sancŃiune disciplinară, cu instituŃia 
suspendării contractului individual de muncă la iniŃiativa angajatorului pe durata cercetării 
disciplinare prealabile a angajatului. 

Această măsură de suspendare dispusă în baza art. 264 alin. 1 lit. b putea fi luată pe o 
perioadă de maximum 10 zile lucrătoare, perioadă care a expirat de mult timp, astfel că 
această decizie nu-şi mai poate produce efectele. Chiar şi la data emiterii deciziei de 
îndreptare a aşa-zisei decizii de îndreptare a erorii materiale, decizia de suspendare îşi 
încetase efectele. 

În ce priveşte excepŃiile invocate prin întâmpinare, instanŃa constată că Sandu Lucian 
îşi justifică interesul în formularea prezentei contestaŃii deoarece pe toată perioada suspendării 
contractului individual de muncă a fost lipsit de drepturile salariale şi, conform temeiului de 
drept invocat, în decizia contestată din 04.05.2010 suspendarea este o sancŃiune disciplinară 
aplicată contestatorului pentru săvârşirea unei abateri disciplinare, criteriu care îi provoacă un 
prejudiciu. 

De asemenea, faptul că este încetat contractul individual de muncă la momentul 
formulării prezentei contestaŃii nu duce la lipsirea de obiect a acesteia cât timp contestatorul 
face dovada contestării acestei decizii. 

În ceea ce priveşte excepŃia nulităŃii deciziei invocată de contestator, instanŃa constată 
că aceasta nu cuprinde elementele obligatorii cuprinse în art. 268 alin. 2 din Codul muncii în 
sensul că nu s-a făcut dovada efectuării cercetării disciplinare prealabile. 

Pentru toate aceste considerente, instanŃa va dispune admiterea contestaŃiei, anularea 
deciziei de suspendare a contractului individual de muncă nr. 2246/1999 şi repunerea 
contestatorului în funcŃia deŃinută anterior. 

Deoarece pe perioada suspendării contractului individual de muncă contestatorul S.L. 
a fost lipsit de drepturile salariale, ca urmare a anulării decizie, intimata a fost obligată să-i 
achite aceste drepturi. 

FaŃă de cererea de obligare a intimatei la plata de daune morale, instanŃa a respins-o 
întrucât contestatorul nu a solicitat şi nu s-au administrat probe din care să rezulte faptul că a 
suferit un prejudiciu de imagine prin emiterea deciziei contestate. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs contestatorul S.L. şi intimata S.C. „F.” 
S.A.-în insolvenŃă, prin administratori judiciari „S.” IPURL şi Casa de InsolvenŃă „T.” SPRL. 

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 3041 Cod proc. civilă, 
recurentul contestator a apreciat că, în mod greşit, au fost respinse cererile privind plata 
daunelor morale şi a cheltuielilor de judecată, motivat de faptul că a solicitat suspendarea 
cererii privind plata daunelor morale, iar cu privire la cheltuieli de judecată a făcut dovada cu 
chitanŃa depusă la dosar de avocat. 

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 8 şi 9 Cod proc. 
civilă, recurenta intimată susŃine că hotărârea este nelegală, deoarece prima instanŃă a 
interpretat greşit actul dedus judecăŃii şi a aplicat greşit reglementările privind interpretarea 
actelor juridice. 

Decizia atacată nu stabileşte o sancŃiune disciplinară, instanŃa de fond analizând actul 
exclusiv prin prisma elementelor de formă cerute de art. 268 Codul muncii, fără a lua în 
considerare şi intenŃia angajatorului şi prevederile art. 977 şi 982 Cod civil. 

Din analiza deciziei atacate, a celei de îndreptare şi a întregii stări de fapt, rezultă că 
nu s-a vizat suspendarea ca sancŃiune disciplinară şi că în fapt intenŃia angajatorului a fost 
aceea de suspendare a contractului de muncă pe perioada cercetării disciplinare.  

În acest sens, recurenta invocă preambulul deciziei atacate, lipsa perioadei de 



suspendare, convocarea la cercetarea disciplinară ulterior emiterii şi comunicării deciziei de 
suspendare, precum şi emiterea deciziei de sancŃionare. 

S.L. a formulat întâmpinare la recursul declarat de S.C. „F.” S.A.-în insolvenŃă, prin 
administratori judiciari, întâmpinare prin care a solicitat respingerea acestuia, considerând că 
instanŃa a interpretat corect conŃinutul deciziei de sancŃionare şi a aplicat corect legislaŃia 
incidentă. 

Cu privire la recursul declarat de recurentul contestator s-a invocat excepŃia 
tardivităŃii.  

ExcepŃia este întemeiată. SentinŃa civilă nr. 2126 din 1.11.2011 pronunŃată de 
Tribunalul Iaşi a fost comunicată recurentului contestator la data de 13.12.2010, conform 
dovezii de comunicare aflate la dosarul cauzei. 

Conform art. 80 din Legea nr. 168/1999, termenul de recurs este de 10 zile de la 
comunicarea hotărârii instanŃei de fond, iar art. 302 Cod proc. civilă, cu care se completează 
în mod corespunzător dispoziŃiile Legii nr. 168/1999, prevede că recursul se depune la 
instanŃa a cărei hotărâre se atacă. 

Cererea de recurs a fost înregistrată la Tribunalul Iaşi la data de 29.12.2010, în 
condiŃiile în care termenul de recurs, calculat conform art. 101 alin. 1 Cod proc. civilă, s-a 
împlinit la data de 24.12.2010. 

În conformitate cu dispoziŃiile art. 104 Cod proc. civilă, actele de procedură trimise 
prin poştă instanŃelor judecătoreşti se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate 
recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea lui.  

 Din examinarea plicului ataşat la cererea de recurs rezultă că acesta a fost predat 
recomandat la oficiul poştal la data de 27.12.2010, deci ulterior împlinirii termenului de 
recurs, nefiind aplicabile dispoziŃiile art. 104 Cod proc. civilă. 

Termenul prevăzut de art. 80 din Legea nr. 168/1999 este unul imperativ, iar 
neexercitarea recursului în acest termen atrage decăderea, în temeiul dispoziŃiilor art. 103 alin. 
1 Cod proc.civilă. 

 Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 
prisma criticilor formulate de recurenta S.C. „F.” S.A.-în insolvenŃă, prin administratori 
judiciari, Curtea constată că recursul este fondat pentru considerentele ce urmează: 

Prin acŃiunea înregistrată la Tribunalul Iaşi, intimatul S.L. a contestat un act unilateral 
al recurentei referitor la suspendarea contractului individual de muncă nr. 2246/1999. Decizia 
administratorului judiciar, reprezentant legal al SC „F.” SA-în insolvenŃă, este un act juridic 
unilateral, deci o manifestare de voinŃă a angajatorului, care dispune unilateral, în condiŃiile 
art. 52 Codul muncii şi art. 17 alin. 1 lit. c din Contractul colectiv de muncă la nivel de 
unitate, suspendarea contractului individual de muncă al salariatului său. 

Potrivit art. 52 alin. 1 lit. a - e Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi 
suspendat din iniŃiativa angajatorului în următoarele situaŃii: pe durata cercetării disciplinare 
prealabile, în condiŃiile legii; ca sancŃiune disciplinară; în cazul în care angajatorul a formulat 
plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale 
incompatibile cu funcŃia deŃinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; în 
cazul întreruperii temporare a activităŃii, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru 
motive economice, tehnologice, structurale sau similare; pe durata detaşării.  

Potrivit art. 17 alin. 1 lit. c pct. 1 - 6 din Contractul colectiv de muncă la nivel de 
unitate, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniŃiativa societăŃii: pe durata 
cercetării disciplinare prealabile, în condiŃiile legii; ca sancŃiune disciplinară, maxim 10 zile 
lucrătoare; în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau 
acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcŃia deŃinută, până la 
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; în cazul întreruperii temporare a activităŃii, fără 
încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale 
sau similare; pe durata detaşării; scoaterea din producŃie a salariatului pentru o formă de 
perfecŃionare profesională la iniŃiativa societăŃii. 

Aşadar, suspendarea contractului individual de muncă din iniŃiativa angajatorului 
poate fi dispusă de acesta, prin decizie unilaterală, în oricare dintre situaŃiile enumerate de art. 



52 alin. 1 lit. a - e Codul muncii şi art. 17 alin. 1 lit. c pct. 1 - 6 din Contractul colectiv de 
muncă la nivel de unitate. 

Prima instanŃă a considerat, având în vedere doar o menŃiune din decizia de 
suspendare a contractului individual de muncă nr. 2246/1999, respectiv art. 264 alin. 1 lit. b 
Codul muncii, care prevede sancŃiunea disciplinară a suspendării contractului individual de 
muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare, că acest act unilateral al 
angajatorului este o decizie prin care se aplică această sancŃiune disciplinară prevăzută de art. 
264 alin. 1 lit. b Codul muncii. 

Or, chiar din conŃinutul acestei decizii, al cărei temei de drept a fost rectificat ulterior 
prin decizia nr. 1815/14.05.2010, rezultă că recurenta nu a aplicat intimatului sancŃiunea 
disciplinară a suspendării contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate 
depăşi 10 zile lucrătoare, ci a dispus, având în vedere o anumită situaŃie de fapt, respectiv 
începerea cercetării disciplinare împotriva intimatului pentru săvârşirea abaterii disciplinare 
constând în nerespectarea deciziilor administratorului judiciar şi furturile de materiale din 
societate, suspendarea contractului de muncă începând cu data de 3.05.2010, în condiŃiile art. 
52 alin. 1 lit. a Codul muncii şi art. 17 alin. 1 lit. c pct. 1 din Contractul colectiv de muncă la 
nivel de unitate. În acelaşi sens, este şi decizia nr. 3/2010 a administratorului judiciar prin care 
s-a dispus, începând cu data de 3.05.2010, începerea cercetării disciplinare a intimatului şi 
suspendarea CIM până la finalizarea cercetării. 

Orice act juridic unilateral se interpretează în sensul manifestării de voinŃă a 
emitentului actului, aşa încât menŃionarea art. 264 alin. 1 lit. b Codul muncii în decizia scrisă, 
întocmită de recurentă în accepŃiunea de „instrumentum probationes”, nu atrage calificarea 
acestui act juridic unilateral ca decizie de aplicare a sancŃiunii disciplinare a suspendării 
contractului de muncă prevăzută de art. 264 alin. 1 lit. b Codul muncii.  

Prin urmare, prima instanŃă a schimbat natura deciziei unilaterale a angajatorului, care 
a fost interpretată greşit ca decizie de aplicare a sancŃiunii disciplinare a suspendării 
contractului de muncă prevăzute de art. 264 alin. 1 lit. b Codul muncii, constatată nulă pentru 
lipsa elementelor obligatorii prevăzute de art. 268 alin. 2 Codul muncii. 

În consecinŃă, faŃă de considerentele expuse, reŃinând că este incident motivul de 
nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 8 Cod proc. civilă, a fost admis recursul declarat de S.C. 
„F.” S.A., prin administratori judiciari, şi a fost modificată în parte sentinŃa, în sensul că s-a 
respins acŃiunea formulată de contestatorul S.L., în contradictoriu cu intimata S.C. „F.” S.A., 
prin administratori judiciari, împotriva deciziei de suspendare a contractului individual de 
muncă nr. 2246/1999. Au fost menŃinute dispoziŃiile sentinŃei care nu contravin prezentei 
decizii şi s-a respins, ca tardiv, recursul declarat de S.L. împotriva aceleiaşi sentinŃe. 

4. Dovada cuantumului salariului lunar 

În lipsa actului adiŃional de modificare a elementului salarial din contractul 
individual de muncă sau a unor date certe din care să rezulte acordul de 
modificare a salariului, cuantumul brut datorat de angajator este cel inserat 
în contractul individual de muncă. 

Decizia nr. 36 din 14 ianuarie 2011  

Prin cererea înregistrată iniŃial pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. 3860/117/2008, 
reclamantul U.S.-I. a chemat în judecată pe pârâta SC „R-L.” SA Cluj, solicitând ca prin 
hotărârea ce se va pronunŃa, să se dispună obligarea pârâtei să emită decizia de încetare a 
contractului de muncă în baza dispoz. art. 79 pct.8 din Codul muncii, obligarea pârâtei să-i 
completeze carnetul de muncă, obligarea la plata tuturor drepturilor salariale restante, precum 
şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acŃiunii, reclamantul a arătat că în data de 12.07.2007 s-a deplasat la 
Cluj, pentru angajarea la SC „R-L.” SRL, angajare care a avut loc după susŃinerea interviului, 
ocupând funcŃia de reprezentant vânzări pe zona Moldovei (5 judeŃe: Botoşani, Suceava, 
NeamŃ, Bacău şi Iaşi). Odată cu încadrarea sa a primit şi un aparat telefonic mobil, toate 



acestea fiind consemnate în procese verbale de predare-primire. 
Reclamantul a precizat că încă de la începutul relaŃiilor de muncă, i-a solicitat firmei 

angajatoare să-i pună la dispoziŃie un exemplar din contractul individual de muncă, situaŃie 
care nu s-a finalizat nici până în prezent, firma invocând de fiecare dată motive subiective 
pentru a nu-i înmâna un exemplar. 

După aproximativ un an de zile, relaŃiile cu firma angajatoare au devenit foarte 
tensionate, deoarece aceasta a refuzat să-i achite comisioanele din vânzări pentru perioada 
iulie 2007-februarie 2008 conform înŃelegerilor avute şi, de asemenea, nu i-a mai achitat 
drepturile salariale cuvenite. 

Reclamantul a arătat că a fost asigurat că situaŃia se va rezolva în jurul datei de 
10.05.2007, atunci fiind data de plată a salariului, dar problema nu s-a rezolvat şi din acel 
moment pârâta a început o campanie de intimidare a sa şi a altor colegi constând în faptul că 
la data de 14.05.2008 le-a fost îngrădit dreptul de acces la biroul zonal din Iaşi, deşi acolo se 
aflau şi o serie de lucruri personale, la data de 22.05.2008 i-a fost blocat cardul de motorină şi 
cartela telefonică, de asemenea fără nici o explicaŃie, iar la data de 28.05.2008 a primit o 
somaŃie prin care i se cerea să meargă la Cluj să predea autoturismul, deşi acesta îi era necesar 
în desfăşurarea atribuŃiilor de serviciu, dar fără să i se comunice care era situaŃia sa ca angajat. 

Prin urmare, a răspuns acestei somaŃii printr-o adresă din data de 02.06.2008 prin care 
arăta conducerii unităŃii că este de acord cu predarea maşinii, dar să i se comunice situaŃia sa 
juridică din firmă, la care, de asemenea, nu i s-a răspuns. 

Reclamantul a arătat că s-a ajuns în situaŃia ca pârâta SC „R-L.” SRL Cluj să-i 
datoreze o sumă de 23.000 lei noi, astfel: salariu: mai 2008 - august 3000 lei/lună; concediu 
de odihnă pentru perioada 2007-2008: 3.000 lei; comisionul aferent vânzărilor realizate în 
perioada iulie 2007-februarie 2008 aproximativ 8.000 lei. 

Reclamantul a mai precizat că, înŃelegând că nu mai putea beneficia de înŃelegere din 
partea pârâtei, a formulat la data de 28.08.2008 o notificare prin care şi-a prezentat demisia 
pentru nerespectarea obligaŃiilor contractuale din partea angajatorului, respectiv neplata 
drepturilor salariale, în temeiul art. 79 pct.8 din Codul muncii. 

S-a precizat că nici de această dată nu a primit nici un răspuns de la pârâtă, motiv 
pentru care a solicitat admiterea acŃiunii aşa cum a fost formulată. 

Ulterior, după declinarea cauzei spre soluŃionare Tribunalului Iaşi, reclamantul a 
formulat următoarele precizări: 

În ceea ce priveşte drepturile salariale: 
Întrucât nici până în prezent pârâta nu a luat act de demisia sa, el figurând în 

continuare ca şi angajat al SC „R-L.” SRL Cluj, a solicitat obligarea pârâtei la plata 
drepturilor salariale indexate şi cu aplicarea coeficientului de inflaŃie, începând cu luna mai 
2008 şi până la plata efectivă a tuturor drepturilor salariale cuvenite. A mai menŃionat că 
salariul era plătit pe card, iar ultima plată a fost făcută pe data de 132.05.2008 pentru luna 
aprilie 2008, salariul tarifar net pe care îl primea pe card fiind de 2847 lei (lei noi). 

În ceea ce priveşte plata comisioanelor aferente vânzărilor: 
Conform comunicărilor dintre reclamant şi conducerea firmei, comisionul se acorda în 

funcŃie de vânzările realizate de fiecare angajat în parte, iar plata acestora se efectua pe 
măsură ce facturile încheiate erau plătite de către clienŃi.  

Reclamantul a menŃionat că până la momentul în care i s-a interzis accesul la biroul 
zonal Moldova, i-a fost blocată cartela de telefon şi cardul de motorină, era îndreptăŃit la un 
comision de 8.000 lei( lei noi). 

În ceea ce priveşte plata daunelor morale solicitate la termenul din 23.10.2008: 
reclamantul a considerat că este îndreptăŃit să solicite plata daunelor morale în acelaşi 
cuantum cu plata drepturilor salariale la care a fost obligată pârâta. 

Reclamantul a precizat că în această perioadă a fost împiedicat să obŃină un venit din 
muncă întrucât nu a avut clarificată situaŃia juridică legală în ceea ce priveşte raporturile de 
dreptul muncii. Mai mult, a fost pus în situaŃia de a împrumuta bani de la diferite persoane 
fizice cu dobânzi foarte mari, deoarece nici o instituŃie bancară nu-i mai acorda nici un 
împrumut. De asemenea, a mai arătat că în luna septembrie 2008 a vrut să achiziŃioneze o 



garsonieră împreună cu soŃia sa, deoarece era însărcinată dar acest lucru a fost imposibil, 
motiv pentru care şi în prezent locuiesc cu chirie. 

Pârâta nu a depus la dosar întâmpinare şi nici nu şi-a trimis reprezentant în instanŃă 
pentru a-şi preciza punctul de vedere faŃă de cererile reclamantului, dar a depus obiecŃiuni la 
raportul de expertiză şi a formulat o cerere de suspendare a judecării cauzei în temeiul dispoz. 
art. 244 alin.1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, întrucât a formulat o plângere penală 
împotriva reclamantului, ambele fiind depuse prin Registratura Tribunalului. 

În ceea ce priveşte cererea de suspendare formulată de pârâtă în temeiul dispoz. art. 
244 alin.1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, instanŃa a respins-o întrucât nu sunt 
îndeplinite condiŃiile prevăzute imperativ de textul de lege indicat; în cauză nu s-a început 
urmărirea penală a reclamantului pentru o infracŃiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare 
asupra cauzei de faŃă. 

Prin sentinŃa civilă nr.1405 din 18.06.2010 Tribunalul Iaşi a respins cererea de 
suspendare a acŃiunii formulată de către pârâtă în baza dispoz. art. 244, alin.1, pct.2 C.pr.civ.  

A admis în parte acŃiunea astfel cum a fost precizată, formulată de către reclamant în 
contradictoriu cu pârâta S.C. „R.L.” S.R.L.  

A obligat pârâta să emită în favoarea reclamantului o decizie prin care să dispună 
încetarea contractului individual de muncă al acestuia, în baza art. 79, pct. 8 Codul Muncii, 
începând cu 01.09.2008.  

A obligat pârâta să achite reclamantului drepturi salariale în sumă brută de 3400 lei / 
lună, pentru perioada mai – august 2008, reactualizate cu indicele de inflaŃie la data plăŃii 
efective.  

A obligat pârâta să achite reclamantului drepturile băneşti reprezentând compensarea 
în bani a concediului de odihnă cuvenit şi neefectuat aferent perioadei lucrate efectiv la pârâtă 
reactualizate cu indicele de inflaŃie la data plăŃii efective.  

A obligat pârâta să achite reclamantului suma de 20846 lei, reprezentând comision 
aferent vânzărilor din anul 2007, sumă reactualizată cu indicele de inflaŃie la data plăŃii 
efective.  

A obligat pârâta să achite reclamantului comisionul aferent vânzărilor din anul 2008, 
raportat la valoarea facturilor emise şi încasate de 1768,48 lei şi la procentul de realizare a 
target - ului, reactualizat cu indicele de inflaŃie la data plăŃii efective. A respins capătul ce 
cerere privind obligarea pârâtei la plata de daune morale. Disjunge şi declină competenŃa de 
soluŃionare a capătului de cerere privind obligarea pârâtei la completarea cărŃii de muncă a 
reclamantului, în favoarea Judecătoriei Iaşi.  

A obligat pârâta să achite reclamantului suma de 5500 lei, reprezentând cheltuieli de 
judecată.  

Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă a reŃinut că reclamantul U.S.-I. a fost 
angajatul pârâtei SC „R-L.” SRL Cluj conform contractului individual de muncă înregistrat la 
ITM Cluj sub nr. 74337/27.08.2007, în perioada 08.08.2007- 09.01.2009, având funcŃia de 
reprezentant comercial – 341502, cu o normă întreagă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână şi un 
salariu de bază brut de 825 de lei 

Reclamantul a formulat la data de 28.08.2008 o notificare prin care şi-a prezentat 
demisia în temeiul art. 79 pct.8 din Codul muncii invocând nerespectarea obligaŃiilor 
contractuale din partea angajatorului, respectiv neplata drepturilor salariale solicitând 
încetarea contractului său individual de muncă. 

 Reclamantul a invocat că nu a primit nici un răspuns de la pârâtă iar aceasta din urmă 
nu a făcut dovada că a dat curs cererii sale de demisie sau că i-ar fi respins-o. 

Astfel, instanŃa a admis acest capăt de cerere şi să oblige pârâta să emită în favoarea 
reclamantului o decizie prin care să dispună încetarea contractului individual de muncă al 
acestuia, în baza art. 79, pct. 8 Codul Muncii, începând cu 01.09.2008 

În ceea ce priveşte drepturile salariale, prin acŃiunea introductivă, reclamantul a 
solicitat obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale restante aferente perioadei mai – august 
2008. 

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 către instanŃă că pârâta, căreia îi revenea sarcina probei 
conform art. 287 Codul muncii, nu a făcut dovada achitării către reclamant a drepturilor 
salariale restante cuvenite acestuia, deşi a fost citată cu menŃiunea de a depune statele de plată 
pentru perioada indicată de reclamant. Conform dispoziŃiilor art. 163 alin.1 din Codul muncii, 
plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte 
documente justificative care demonstrează efectuarea plăŃii către salariatului îndreptăŃit. 

Aşa cum a reŃinut şi Curtea ConstituŃională, în cuprinsul deciziei nr. 82 din 5 februarie 
2008 dispoziŃiile art. 286, art. 287 şi art. 288 din Codul muncii sunt constituŃionale, întrucât 
acestea sunt norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, privind termenele de 
judecată şi modalitatea administrării probelor în cazul judecării cererilor referitoare la 
conflictele de muncă. Modalitatea în care au fost reglementate aceste dispoziŃii este o opŃiune 
a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi urgente, adaptată 
raporturilor de muncă şi exercitării dreptului la muncă. Regulile de procedură prevăzute de 
aceste dispoziŃii se aplică în mod echitabil atât angajatorilor, cât şi angajaŃilor, fără a fi 
favorizată o categorie sau alta”. 

În consecinŃă, instanŃa a constatat că este întemeiată cererea reclamantului având ca 
obiect obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale începând cu luna mai şi până la data 
încetării raporturilor de muncă, 01.09.2008.  

În ceea ce priveşte drepturile băneşti neachitate cuvenite pentru compensarea în bani a 
concediului de odihnă neefectuat cuvenit, instanŃa a admis cererea pentru următoarele motive: 
conform art. 141 C.M.:”1) Concediul de odihna se efectueaza în fiecare an.(2) Prin exceptie 
de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul urmator este permisa numai în 
cazurile expres prevazute de lege sau în cazurile prevazute în contractul colectiv de munca 
aplicabil.(3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, 
tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la 
care aveau dreptul.(4) Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa 
numai în cazul încetării contractului individual de munca.” 

În speŃă, s-a reŃinut de către instanŃă că în perioada în care a lucrat pentru pârâtă, 
reclamantul nu a beneficiat de concediu de odihnă. 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 către instanŃă că pârâta, căreia îi revenea sarcina nu a făcut 
nici o dovadă în acest sens. Având în vedere faptul că raporturile de muncă dintre părŃi au 
încetat la data de 09.01.2009, instanŃa a constatat că este întemeiată cererea reclamantului de 
obligare a pârâtei la plata drepturilor băneşti reprezentând compensarea în bani a concediului 
de odihnă neefectuat, aferent perioadei lucrate efectiv la pârâtă reactualizate cu indicele de 
inflaŃie la data plăŃii efective. 

 În cea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata comisionului din 
vânzări, instanŃa l-a admis, întrucât, din adresa administratorului societăŃii aflată la dosar în 
copie la dosar rezultă că în cazul îndeplinirii condiŃiilor cerute de societate, respectiv 
realizarea target-ului de 30.000 euro şi încasarea valorii facturilor din vânzare, comisionul de 
vânzări revine în mod obligatoriu agentului de vânzări, se calculează procentual şi reprezintă 
7% din profit pe fiecare vânzare în parte. 



În încheierea acestei adrese s-a mai menŃionat deşi acest target stabilit pentru echipa 
de vânzări nu a fost îndeplinit până în prezent, comisionul acordat pe vânzările anului 2007 
constituie un element de motivare. Din raportul de expertiză întocmit în cauză şi aflat la dosar 
rezultă că, în conformitate cu situaŃia privind facturile emise şi situaŃia încasărilor întocmită 
de angajata S.C. „R.L.” SRL şi transmise prin e-mail reclamantului, valoarea facturilor emise 
şi încasate de către acesta pe anul 2007 se ridică la valoarea de 279441,29 lei iar comisionul 
pe care ar fi trebuit să îl plătească pârâta este în sumă de 20846 lei. 

SituaŃia facturilor emise şi încasate de reclamant atât pentru anul 2007, cât şi pentru 
anul 2008 este anexată la raportul de expertiză contabilă şi face parte integrantă din acesta. 
Pentru anul 2008 prin expertiză s-a calculat o valoare a facturilor emise şi încasate de 1768,48 
lei. 

De asemenea, pârâta nu a făcut dovada că i-a achitat reclamantului acest procent din 
comision deşi, aşa cum s-a menŃionat şi anterior, îi revenea sarcina probei. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata unor daune 
morale tribunalul l-a respins. Cererea este, în principiu, admisibilă în considerarea modificării 
legislative aduse prin Legea 237/2007, ulterior Deciziei Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie nr. 
40/2007, dar a apreciat că admiterea capetelor principale de cerere în sine constituie prin ea 
însăşi o compensare a prejudiciului moral pe care Tribunalul nu pune la îndoială a fi fost 
suportat. 

Cu privire la competenŃa de soluŃionare a capătului de cerere privind obligarea pârâtei 
la completarea cărŃii de muncă a reclamantului, tribunalul, în baza dispoziŃiilor Decretului nr. 
92/1976 privind carnetul de muncă şi raportat la dispoziŃiile art. 298 din Codul muncii, l-a 
disjuns şi l-a declinat în favoarea Judecătoriei Iaşi. 

Fiind căzută în pretenŃii, pârâta, în baza dispoziŃiilor art. 274 Cod procedură civilă, a 
fost obligată să plătească reclamantului suma de 5500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs SC „R-L.” SRL Cluj-Napoca, prin 
reprezentant legal, considerând-o nelegală şi netemeinică.  

A motivat recurenta că hotărârea pronunŃată este nulă absolut întrucât au fost 
nesocotite dispoziŃiile art.76 din legea 168/1999, în sensul că instanŃa nu a încercat să împace 
părŃile, la prima zi de înfăŃişare. 

A mai motivat recurenta că instanŃa a pus temei în mod greşit pe expertiza efectuată în 
cauză şi a ignorat contractului individual de muncă, în care se menŃionează un salariu lunar de 
825 lei şi corespondenŃa pe e-mail purtată între reclamant şi directorul economic al 
angajatorului, de unde rezultă fără echivoc că prima condiŃie de acordarea a comisionului era 
condiŃionată de atingerea unui targhet de vânzări de 30 000 euro/lună. InstanŃa de fond a 
nesocotit obiecŃiunile la raportul de expertiză. 

A mai motivat recurenta că intimatul reclamant figurează cu 154 de zile nemotivate, 
începând cu luna iunie 2008, moment din care nu a mai depus nici rapoarte de activitate, 
deoarece nu a mai prezentat certificatele medicale de care vorbeşte în corespondenŃa purtată 
de email. Detaliază sub forma de tabel modalitatea de plată a salariilor precum şi evidenŃa 
efectuării concediului de odihnă. 

Intimatul-reclamant U.S.-I. formulează întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de recurs invocate, apărările 
intimatului şi dispoziŃiile legale aplicabile, Curtea a observat că raporturile juridice de muncă 
dintre SC „R-L.” SRL Cluj Napoca şi U.S.-I. s-au derulat în baza contractului individual de 
muncă înregistrat la ITM Cluj sub nr. 74337/27.08.2007. 

Aceste relaŃii contractuale au încetat la data de 01.09.2008, angajatorul fiind obligat de 
prima instanŃă să emită în favoarea reclamantului o decizie prin care să dispună încetarea 
contractului individual de muncă al acestuia, în baza art. 79, pct. 8 Codul Muncii, începând cu 
această dată. Această dispoziŃie a devenit irevocabilă prin nerecurare. 

Irevocabilă a devenit şi dispoziŃia instanŃei de compensare în bani a concediului de 
odihnă cuvenit şi neefectuat aferent perioadei lucrate efectiv. 

Problemele litigioase în recurs le constituie îndreptăŃirea reclamantului la plata 



drepturilor salariale în sumă brută de 3400 lei/lună, pentru perioada mai – august 2008, 
reactualizate cu indicele de inflaŃie la data plăŃii efective, precum şi comisionul aferent 
vânzărilor din anii 2007 şi 2008. 

În ceea ce priveşte drepturile salariale solicitate pe lunile mai – august 2008, precum şi 
cuantumul lunar al acestora, Curtea a notat dispoziŃiile contractului individual de muncă 
înregistrat la ITM Cluj sub nr. 74337/27.08.2007, contract, negociat şi liber consimŃit, în care 
sunt prevăzute, în limitele stabilite de legislaŃie şi de contractele colective de muncă, toate 
elementele necesare pentru cunoaşterea condiŃiilor de desfăşurare şi de încetare a raportului 
de muncă, drepturile, obligaŃiile şi răspunderile ambelor părŃi. 

Acest contract reprezintă cea mai concludentă dovadă a ceea ce au convenit părŃile, 
documentul pe baza căruia se poate verifica în ce măsură şi-a îndeplinit obligaŃiile oricare 
dintre părŃi, ce drepturi poate revendica şi ce răspunderi are, salariatul şi anagajatorul. 

În acest sens la lit.J,pct.1 din contract se menŃionează că salariul de bază brut este de 
825 lei.  

Prin urmare, solicitarea reclamantului de plată a unui salariu în sumă de 3 400 lei se 
vădeşte a fi lipsită de justificare, câtă vreme nu există dovezi că părŃile au convenit asupra 
modificării acestui element de bază al contractului. 

Curtea a observat că începând cu luna septembrie 2007, sumele de bani virate în 
contul reclamantului sunt de peste 2 300 lei lunar. Angajatorul SC „R-L.” SRL Cluj Napoca a 
recunoscut plata acestor sume, însă a susŃinut că ele reprezentau salariul lunar, conform 
contractului de muncă şi avans spre decontare.  

Din statele de plată întocmite de societate şi comunicate şi ITM-ului rezultă că salariul 
de bază lunar era cel din contractul de muncă, de 825 lei brut. 

Curtea a constatat fără fundament concluziile expertului relevate prin lucrarea 
întocmită, referitor la salariul cuvenit reclamantului pentru intervalul mai – august 2008. 
Aceasta deoarece la determinarea salariului expertul a avut în vedere numai extrasele de cont 
pentru lunile lucrate la societate, documente din care a tras concluzia venitului lunar, fără a 
lua spre analiză menŃiunile contractului individual de muncă. 

Curtea a notat că salariul de bază lunar la care era îndreptăŃit reclamantul pentru 
activitatea desfăşurată era de 825 lei brut. 

Din statele de plată rezultă că reclamantului U.S.-I. i s-a calculat salariul inclusiv pe 
luna mai 2008, începând cu luna iunie 2008, acesta nu mai apare menŃionat în aceste evidenŃe 
salariale. 

Curtea a relevat  că, potrivit dispoziŃiilor art.154 din Codul muncii salariul reprezintă 
contraprestaŃia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Probele 
cauzei atestă faptul că începând cu luna iunie 2008 reclamantul nu a mai desfăşurat activitate 
pentru societate. Astfel, pe lângă faptul că societatea recunoaşte că acesta a prestat activitate 
doar până în luna mai 2008, ultima facturare din partea reclamantului s-a realizat la data de 
08.05.2008. De altfel nici reclamantul nu a mai susŃinut că a presta vreun fel de activitate, ci 
dimpotrivă a susŃinut că a fost împiedicat de conducerea societăŃii să-şi desfăşoare activitatea, 
prin faptul că i-a fost îngrădit accesul la biroul zonal, i-a fost blocat cardul de motorină şi 
cartela telefonică şi i s-a cerut restituire autoturismului. 

SusŃinerile reclamantului sunt reale, din adresele emise de societate rezultând că i s-a 
cerut acestuia să predea lucrurile societăŃii şi ca atare acesta nu-şi mai putea exercita 
activitatea la care se angajase. Cu toate aceste, câtă vreme salariul reprezintă contravaloarea 
muncii prestate efectiv, obstrucŃionarea în desfăşurarea activităŃii dădea salariatului eventual, 
dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, însă nu la salariu, aşa cum s-a cerut prin 
acŃiune. 

În aceste circumstanŃe, Curtea a constatat că reclamantul este îndreptăŃit la salariul de 
bază brut în sumă de 825 lei pentru luna mai 2008 şi ca atare va fi respinsă cererea de plata 
drepturilor salariale în sumă brută de 2575 lei drepturi salariale pentru mai 2008 ( ca 
reprezentând diferenŃa dintre suma de 3400 lei acordată de prima instanŃă şi suma de 825 lei 
cuvenită) şi suma 3400 lei lunar pentru perioada iunie - august 2008. 

În ceea ce priveşte comisionul aferent vânzărilor din anii 2007 şi 2008 Curtea a 



constatat că deşi, în contractul de muncă nu s-a menŃionat plata unui asemenea drept, ambele 
părŃi recunosc că au negociat dreptul la plata şi respectiv încasarea comisionului de vânzări, în 
anumite condiŃii. 

Curtea a observat că angajatorul purta corespondenŃă cu salariaŃii, printre care şi 
reclamantul, prin poşta electronică. În aceste condiŃii societate, prin administrator le-a adus la 
cunoştinŃă, ca urmare a cererii salariaŃilor din 14.04.2007, modalitatea de calcul a 
comisionului de vânzări. Nu s-a dovedit că salariaŃii ar fi făcut vreun fel de obiecŃiuni la acest 
mod de calcul. 

CondiŃiile de acordare a comisionului vânzare, de 7% pe fiecare vânzare în parte,erau, 
printre altele atingerea unui target de vânzare de 30 000 euro lunar, la preŃul de achiziŃie fără 
TVA al mărfurilor şi încasarea valorii aferente facturilor. 

Or, din verificarea evidenŃei facturilor încheiate de reclamant rezultă că în nici o lună 
acesta nu a atins targhetul solicitat, şi că, începând cu luna martie 2008 nu toate facturile au 
fost încasate.  

Prin urmare, determinarea de către expert a comisionului de vânzare pe anii 2007, 
2008 cu luarea în calul a unui targhet anual şi nu lunar, aşa cum au stabilit părŃile raportului 
de muncă, nu este corect. 

Prin consecinŃă cererea reclamantului U.S.-I. privind plata comisionului aferent 
vânzărilor din anii 2007, 2008 este nefondată şi va fi respinsă, ca atare. 

În ceea ce priveşte nesocotirea de către instanŃă a dispoziŃiilor art.76 din Legea 
168/1999, Curtea a constatat că această împrejurare nu este de natură să atragă nulitatea 
hotărârii, de vreme ce recurenta nu a probat că procedând astfel, i s-a creat un prejudiciu ce nu 
a putut fi înlăturat decât prin anularea actului procedural. 

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul dispoziŃiilor art.312 C.pr.civ combinat 
cu art.304 ind.1 C.pr.civ. a admis recursul şi a modificat în parte sentinŃa în sensul celor 
anterior menŃionate. 

 
 

5. Efectele demisiei 

De principiu, demisia poate fi revocată prin acordul părŃilor, manifestat fie în 
mod expres fie în mod tacit, prin continuarea exercitării îndatoririlor de 
serviciu, fără opunerea angajatorului, caz în care suntem în prezenŃa unei 
reînnoiri a contractului de muncă prin tacita reconducŃiune. Or, raportat la 
circumstanŃele cauzei, continuarea activităŃii de către salariată nu poate 
avea semnificaŃia unei revocări tacite a demisiei şi ca atare o reînnoire a 
contractului de muncă. Acesta întrucât, menŃiunea inserată de angajator pe 
actul unilateral întocmit de reclamantă referitoare la data la care demisia 
va produce efecte, 04.01.2010, a fost acceptată de salariată, neexistând nici 
un temei a reŃine contrariul. 

Decizia nr. 138 din 4 februarie 2011  

 
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr.3919/99/26.04.2010, reclamanta S.N. 

a chemat în judecată pe pârâtele S.C.„A.T.&M.” S.R.L. şi S.C.„A.” S.R.L., solicitând 
anularea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă, reîncadrarea sa în muncă, 
plata comisioanelor aferente lunilor octombrie – decembrie 2009, plăŃi compensatorii ca 
urmare a lichidării pârâtei S.C.„A.” S.R.L. şi plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acŃiunii, reclamanta a susŃinut că în perioada 01.04.2006 – 04.01.2010 a 
fost salariata pârâtei S.C. „A.” S.R.L. A mai susŃinut reclamanta că desfacerea contractului 
individual de muncă a avut loc ca urmare a folosirii în mod ilegal a unei demisii pe care a 
semnat-o la data de 07.09.2009. La acea dată a fost rugată de asociaŃii firmei să îşi schimbe 
hotărârea şi să desfăşoare activitate în continuare întrucât existau mai multe proiecte în 



derulare care trebuiau finalizate. În consecinŃă, ambele părŃi au decis continuarea activităŃii, 
astfel încât acea demisie nu ar mai fi trebuit să îşi producă efecte. Or, la data de 04.01.2010 s-
a dispus încetarea contractului individual de muncă în baza acelei demisii pe care 
reprezentanŃii societăŃii nu au anulat-o. A mai precizat reclamanta faptul că pe demisie s-a 
menŃionat de către pârâtă, după 4 luni, „aprobat începând cu data de 04.01.2010”, precum şi 
faptul că la data de 02.04.2010 a aflat de încetarea contractului individual de muncă.  

În ceea ce priveşte plata comisioanelor, a susŃinut reclamanta că acestea trebuiau 
achitate până la data de 31.03.2010, în baza unei înŃelegeri semnate cu pârâta S.C.„A.” S.R.L., 
înŃelegere garantată şi de către pârâta S.C.„A.T.&M.” S.R.L. Sumele datorate reprezintă 3% şi 
5% din profitul net pentru vânzările de maşini industriale, respectiv aparate de măsură şi 
control. 

Cât priveşte cel de-al treilea capăt de cerere, reclamanta a susŃinut că în perioada 
ianuarie – martie 2010 firma S.C.„A.” S.R.L. a fost vândută către S.C. „R.E.I.” S.R.L., astfel 
încât, pentru a nu plăti sume compensatorii, i-a încetat în mod nelegal contractul individual de 
muncă. 

Pârâta S.C.„A.T.&M.” S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale pasive şi excepŃia lipsei calităŃii procesuale active motivat de faptul 
că reclamanta nu a fost salariata acestei societăŃi. 

Pârâta S.C.„A.” S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
acŃiunii. În motivarea poziŃiei sale procesuale, pârâta a susŃinut că la data de 07.09.2009 
reclamanta şi-a dat demisia din funcŃia pe care o deŃinea, fără preaviz. În urma negocierilor 
dintre părŃi, reclamanta a decis să acorde un preaviz mai mare decât cel legal de 15 zile, 
pentru a finaliza proiectele existente. În aceste condiŃii, demisia reclamantei a fost aprobată în 
prima zi lucrătoare a anului 2010, în speŃă 04.01.2010. Astfel, a susŃinut pârâta că au fost 
respectate prevederile art. 79 Codul muncii, durata preavizului fiind cea convenită de părŃi 
(lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2009). În consecinŃă, pârâta a precizat că primul 
capăt de cerere este lipsit de obiect, fiind un act unilateral de voinŃă al angajatului.  

În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere, pârâta a susŃinut că între angajator 
şi angajat nu a existat nici un act adiŃional la contractul individual de muncă, act care să 
prevadă obligaŃia plăŃii unor comisioane. Actul adiŃional depus la dosar a fost valabil doar în 
perioada 01.01.2007 – 01.06.2007, iar înscrisul intitulat „comisioane aferente contract 
înregistrat sub nr. 1442/21.12.2009” a reprezentat o ofertă neurmată de acceptare. De 
asemenea, din cuprinsul acestui înscris nu rezultă că reclamanta ar fi acceptat oferta sau că 
această ofertă s-ar fi finalizat printr-un act adiŃional la contractul individual de muncă.  

În ceea ce priveşte cel de-al treilea capăt de cerere, a susŃinut pârâta că firma a fost 
cesionată în mod legal la data de 08.03.2010, iar raporturile de muncă ale reclamantei au 
încetat anterior cesionării, astfel încât şi această cerere este lipsită de obiect. 

Tot prin întâmpinarea formulată, pârâta a invocat şi excepŃia lipsei de obiect pentru 
întreaga acŃiune şi excepŃia lipsei de interes în capetele doi şi trei de cerere. 

La termenul de judecată din 06.10.2010, raportat la adresa oficiului Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Iaşi, reclamanta a precizat că se judecă cu pârâta S.C. 
„R.E.I.” S.R.L. în loc de S.C.„A.” S.R.L. 

În ceea ce priveşte excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei S.C. „A.T.&M.” 
S.R.L., instanŃa a constatat că aceasta este întemeiată, urmând să o admită, având în vedere 
obiectul prezentei acŃiuni, faptul că decizia contestată a fost emisă de pârâta S.C. „A.” S.R.L., 
precum şi faptul că între reclamantă şi societatea S.C. „A.T.&M.” S.R.L. nu au existat 
raporturi de muncă. ReŃinând ca întemeiată excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei 
S.C. „A.T.&M.” S.R.L., instanŃa nu va mai analiza excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a 
reclamantei, excepŃie invocată de pârâtă. 

Prin sentinŃa civilă ntr.2039/22.10.2010 Tribunalul Iaşi a respins excepŃia lipsei de 
obiect şi excepŃia lipsei de interes, invocate de pârâta S.C. „R.E.I.” S.R.L. 

A admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei S.C.„A.T.&M.” S.R.L. 
A respins acŃiunea formulată de reclamanta S.N. în contradictoriu cu pârâta S.C. 

„R.E.I.” S.R.L. 



A respins acŃiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta S.C. 
„A.T.&M.” S.R.L., pe excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive. 

A obligat reclamanta să achite pârâtelor suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
În ceea ce priveşte excepŃia lipsei de interes invocată de pârâta S.C. „A.” S.R.L., 

instanŃa a constatat că aceasta este neîntemeiată, având în vedere obiectul prezentei cereri, 
precum şi faptul că reclamanta justifică un interes prin promovarea acestei acŃiuni. 

În ceea ce priveşte excepŃia lipsei de obiect invocată, instanŃa a reŃinut că şi această 
excepŃia este neîntemeiată, având în vedere faptul că reclamanta a precizat în mod clar 
obiectul prezentei acŃiuni. 

Pe fond instanŃa că începând cu data de 01.04.2006, reclamanta S.N. a fost salariata 
pârâtei S.C.„A.” S.R.L. pe postul de director comercial, conform contractului individual de 
muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 230370/06.04.2006. Din 
cuprinsul notificării nr. 10/05.01.2010 emisă de pârâtă rezultă că raporturile de muncă dintre 
părŃi au încetat la data de 04.01.2010, în temeiul disp. art. 79 Codul muncii, ca urmare a 
demisiei reclamantei. 

La dosarul cauzei a fost depusă demisia nr. 935/07.09.2009. Din cuprinsul acestui 
înscris rezultă că reclamanta a solicitat încetarea raporturilor de muncă începând cu data de 
08.09.2009, fără preaviz. Totodată, pe această demisie există menŃiunea „aprobat începând cu 
data de 04.01.2010”. Având în vedere faptul că reclamanta a continuat să desfăşoare activitate 
şi după data de 08.09.2009, instanŃa a reŃinut că implicit aceasta a fost de acord cu încetarea 
raporturilor de muncă începând cu data de 04.01.2010, astfel cum s-a menŃionat pe demisie. 
Cât priveşte susŃinerile reclamantei referitoare la faptul că menŃiunea „aprobat începând cu 
data de 04.01.2010” a fost efectuată ulterior, instanŃa a reŃinut că acestea sunt neîntemeiate, în 
speŃă nefiind făcută nici o dovadă în acest sens. 

S-a mai reŃinut de către instanŃă că potrivit disp. art. 79 Codul muncii, prin demisie se 
înŃelege actul unilateral de voinŃă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică 
angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de 
preaviz.  

Având în vedere disp. art. 79 Codul muncii, precum şi faptul că reclamanta şi-a 
manifestat intenŃia de încetare a raporturilor de muncă, prin demisia înregistrată sub nr. 
935/07.09.2009, instanŃa a reŃinut că este neîntemeiată cererea acesteia având ca obiect 
anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă şi reintegrarea pe postul 
deŃinut anterior, încetarea raporturilor de muncă având loc din iniŃiativa reclamantei şi nu din 
iniŃiativa societăŃii.  

În ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata 
comisioanelor aferente lunilor octombrie – decembrie 2009, instanŃa a constatat că aceasta 
este neîntemeiată, la dosarul cauzei nefiind depus nici un înscris din cuprinsul căruia să 
rezulte obligaŃia pârâtei de a plăti comisioane din vânzări. Cât priveşte actul adiŃional depus la 
pag. 10 dosar, instanŃa a reŃinut că acest înscris prevede faptul că începând cu data de 
01.01.2007 reclamanta urma să încaseze un procent de „1% din cifra de afaceri netă provenită 
din vânzarea de scule”, respectiv de „3% din comisionul pe care îl primeşte firma din 
vânzarea de maşini”. Totodată, în cuprinsul acestui act adiŃional se menŃionează: „condiŃiile 
de colaborare sunt valabile pe perioada 1 ianuarie – 1 iunie 2007 şi se renegociază în luna 
iunie pentru perioada următoare”. În consecinŃă, instanŃa a reŃinut că actul adiŃional aflat la 
pag. 10 dosar a fost valabil doar în perioada 01.01.2007 – 01.06.2007, acest înscris neputând 
constitui temei pentru plata unor comisioane aferente lunilor octombrie – decembrie 2009. De 
asemenea, instanŃa a reŃinut că nici înscrisul aflat la dosar, intitulat „comisioane S.N.” nu face 
dovada existenŃei unei înŃelegeri între părŃi cu privire la plata unor comisioane pentru perioada 
octombrie – decembrie 2009. 

Cât priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la acordarea unor plăŃi 
compensatorii, instanŃa a reŃinut că aceasta este neîntemeiată, raporturile de muncă dintre părŃi 
încetând ca urmare a demisiei reclamantei şi nu din iniŃiativa angajatorului, pentru motive 
care nu Ńin de persoana salariatului.  



Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta S.N. considerând-o nelegală şi 
netemeinică. 

A motivat recurenta reclamantă că în mod greşit prima instanŃă a respins excepŃia 
lipsei calităŃii procesual pasive a pârâtei S.C.„A.T.&M.” S.R.L. întrucât a lucrat pentru 
proiectele acestei societăŃi, care în realitate făcea plata drepturilor salariale şi a comisioanelor, 
cele două societăŃi având acelaşi administrator. 

A motivat recurenta reclamantă că în mod greşit prima instanŃă a reŃinut ca producând 
efecte juridice demisia din data de 07.09.2009, fără a Ńine cont de faptul că aceasta a fost 
revocată prin reînceperea activităŃii la firmele angajatoare. Mai mult,în perioada în care se 
făceau demersurile pentru încetarea contractului său de muncă, se afla în concediu medical. 

A motivat recurenta reclamantă că în mod greşit prima instanŃă nu a obligat pârâta la 
plata comisioanelor solicitate în baza actului nr. 1442/21.12.2009, semnat între cele două 
societăŃi S.C.„A.” S.R.L. şi S.C.„A.T.&M.” S.R.L. Prin acest act pârâta se angajează să 
plătească până la data de 31.03.2010 comisioanele aferente lunilor octombrie, noiembrie, 
decembrie 2009. Aceste comisioane erau stabilite conform unei formule de calcul din fişa de 
evaluare, propusă de societăŃi şi accep0trată de salariaŃi, respectiv un procent de 3% pentru 
maşini şi un procent de 5% din profitul net pentru scule. Fişele de evaluare erau întocmite 
conform art.32 şi 36 şi contractul colectiv de muncă. Practica era ca firmele să încaseze 
sumele ca dividende pe care le împărŃeau angajaŃilor sub formă de comisioane, fără a se 
încheia vreun act adiŃional sau vreo altă înŃelegere în afara evaluărilor. 

A mai motivat recurenta-reclamantă că a solicitat plăŃi compensatorii numai în situaŃia 
în care nu se va ajunge la concluzia că demisia nu a produs efecte, iar contractul de muncă 
trebuie să înceteze în alte condiŃii, respectiv în baza art.65-67 din Codul muncii, ca urmare a 
desfiinŃării locului de muncă, în condiŃiile dificultăŃilor economice, transformării tehnologice 
sau reorganizării activităŃii.  

Intimatele S.C.„R.E.I.” S.R.L. (fostă S.C. „A.” S.R.L.) şi S.C.„A.T.&M.” S.R.L. au 
formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Intimata S.C. „R.E.I.” S.R.L. (fostă S.C. „A.” S.R.L.) a arătat că înscrisurile depuse la 
dosarul de fond reprezintă corespondenŃă ce semnifică negocieri cu privire la comisioane şi 
anume o ofertă neurmată de acceptare. Din cuprinsul înscrisurilor nu rezultă că reclamanta ar 
fi acceptat oferta sau că această ofertă s-ar fi finalizat printr-un act adiŃional la contractul 
individual de muncă.  

A mai arătat intimata că nu s-a încheiat nici un act juridic din care să rezulte obligaŃia 
sa la acordarea plăŃilor compensatorii. 

A mai arătat intimata că nici primul capăt de cerere nu este întemeiat în contextul în 
care angajatorul nu a făcut altceva decât să ia act de manifestarea unilaterală de voinŃă, în 
speŃă de demisia reclamantei. 

Prin întâmpinare, S.C. „A.T.&M.” S.R.L. a arătat că în mod corect prima instanŃă a 
soluŃionat excepŃia lipsei calităŃii procesual pasive, între reclamantă şi societate nu au existat 
raporturi de muncă. 

Examinând probele administrate în faza primului ciclu procesual în raport de motivele 
de recurs invocate, apărările intimaŃilor şi dispoziŃiile legale aplicabile Curtea a reŃinut 
următoarele: 

ExcepŃia lipsei calităŃii procesual pasive a S.C.„A.T.&M.” S.R.L. a fost corect 
soluŃionată de judecătorii fondului. Între această societate şi reclamantă nu au existat raporturi 
de muncă, generatoare de drepturi şi obligaŃii, contractul de muncă, actele adiŃionale, 
notificarea către ITM purtând sigiliul S.C. „A.” S.R.L. 

În ceea ce priveşte fondul drepturilor litigioase Curtea a observat că reclamanta S.N. a 
intrat în raporturi de muncă cu S.C. „A.” S.R.L. la data de 01.04.2006, pe postul de director 
comercial, relaŃii atestate de contractul individual de muncă înregistrat la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 230370/06.04.2006. 

Conform notificării nr. 10/05.01.2010, înregistrată la ITM sub nr.7/08.01.2010 aceste 
raporturi de muncă au încetat la data de 04.01.2010, în temeiul disp. art. 79 Codul muncii, ca 
urmare a demisiei reclamantei, înregistrată la unitate sub nr. 935/07.09.2009.  



Actul redactat de reclamantă releva că aceasta a solicitat încetarea raporturilor de 
muncă începând cu data de 08.09.2009, fără preaviz. Actul cuprindea menŃiunea angajatorului 
în sensul aprobării „începând cu data de 04.01.2010”.  

Recurenta-reclamantă a susŃinut şi intimata a recunoscut faptul că, după data de 
08.09.2009 aceasta a continuat să-şi desfăşoare activitatea pe acelaşi post. 

Curtea a notat că, de principiu, demisia poate fi revocată prin acordul părŃilor, 
manifestat fie în mod expres fie în mod tacit, prin continuarea exercitării îndatoririlor de 
serviciu, fără opunerea angajatorului, caz în care suntem în prezenŃa unei reînnoiri a 
contractului de muncă prin tacita reconducŃiune. 

Or, raportat la circumstanŃele cauzei, continuarea activităŃii de către salariată nu poate 
avea semnificaŃia unei revocări tacite a demisiei şi ca atare o reînnoire a contractului de 
muncă. Acesta întrucât, menŃiunea inserată de angajator pe actul unilateral întocmit de 
reclamantă referitoare la data la care demisia va produce efecte, 04.01.2010, a fost acceptată 
de salariată, neexistând nici un temei a reŃine contrariul. Intervalul 08.09.2009 – 04.01.2010 
poate fi interpretat ca un termen prelungit de preaviz asupra căruia au căzut de acord părŃile, 
interval în care să se finalizeze proiectele începute. 

Curtea a observat că certificatul medical nr.2415021 atestă faptul că reclamanta s-a 
aflat în incapacitate de muncă în perioada 07.01 20101- 15.01.2010 , după momentul de la 
care demisia şi-a produs efectele, şi ca atare nu are nici o influenŃă juridică asupra acesteia. 

În ceea ce priveşte cererea de obligare a angajatorului la plata comisioanelor pentru 
lunile octombrie – decembrie 2009 Curtea a constatat că judecătorii fondului nu au evaluat 
corect probele cauzei.  

Cutea a observat că printr-un act adiŃional la contractul individual de muncă încheiat 
între S.C. „A.” S.R.L. şi S.N. s-a convenit ca, începând cu data de 01.01.2007 reclamanta 
urma să încaseze un procent de „1% din cifra de afaceri netă provenită din vânzarea de scule”, 
respectiv de „3% din comisionul pe care îl primeşte firma din vânzarea de maşini”. PărŃile au 
convenit,de asemenea în sensul în care: „condiŃiile de colaborare sunt valabile pe perioada 1 
ianuarie – 1 iunie 2007 şi se renegociază în luna iunie pentru perioada următoare”.  

Ulterior acestui moment, părŃile au stabilit noile condiŃii de acordare a comisionului, 
fără a se încheia în acest sens un alt act adiŃional. Din fişa de la dosarul de fond (necontestată 
de angajator) rezultă criteriile de evaluare a activităŃii reclamantei şi modalitatea de calcul a 
comisionului, ce are în vedere un procent anume determinat, raportat la indicatorii de evaluare 
a performanŃei, procent ce se aplică la profitul net obŃinut din vânzarea sculelor precum şi din 
vânzarea maşinilor. 

Curtea a observat că pentru perioada ianuarie – martie 2008 angajatorul a procedat la 
evaluarea reclamantei, acordându-i calificativul excelent şi comisioanele aferente, conform 
fişei de evaluare de la dosarul de fond şi listei cu calculul comisioanelor. Din corespondenŃa 
electronică purtată între reclamantă şi reprezentanŃii legali ai firmei rezultă că a existat 
convenŃia asupra acordării de comisioane şi ulterior acestui moment. 

Dreptul reclamantei S.N. la comisioane pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 
2009 a fost stabilit de însuşi angajatorul S.C. „A.” S.R.L., care prin actul înregistrat sub 
nr.1442/21.12.2009 calculează profitul net la categoria maşini pentru intervalul în discuŃie, ca 
fiind de 35570,05 euro şi la categoria scule şi AMC –uri ca fiind de 3307,65 euro, în funcŃie 
de care se calculează comisioanele. Angajatorul, căruia îi revenea sarcina probei conform 
art.287 din Codul muncii nu a făcut dovada evaluării reclamantei pentru perioada de acordare 
a comisioanelor.  

Curtea a relevat  faptul că, atâta vreme cât reclamanta a fost evaluată permanent cu 
calificativul excelent, iar pentru perioada litigioasă angajatorul nu probat că a procedat la 
evaluarea salariatei care să fi concluzionat asupra altor indicatori de performanŃă decât cei 
obŃinuŃi până la acel moment, se trage prezumŃia că şi pentru perioada octombrie decembrie 
2009, indicatorul de performanŃă obŃinut de salariată este de excelent, ceea ce atrage plata 
unui procent de 3% din profitul net pentru categoria de maşini industriale şi de 5% din 
profitul net pentru categoria de scule, accesorii, portscule şi AMC-uri. 

În aceste circumstanŃe, Curtea a constatat că angajatorul datorează reclamantei 



comision de 3% din profitul net pentru categoria de maşini industriale, care a fost în sumă de 
35570,05 euro pentru perioada octombrie - decembrie 2009, respectiv de 4528,48 euro şi 
comision de 5% din profitul net pentru categoria de scule, accesorii, portscule şi AMC-uri, 
care a fost în sumă de 3307,65 euro pentru perioada octombrie - decembrie 2009, respectiv de 
1356,40 euro. 

În total cuantumul comisioanelor datorate pentru intervalul octombrie - decembrie 
2009 este în sumă de 5884,88 euro. 

Curtea a notat că nu există temei a reŃine apărarea angajatorului în sensul în care actul 
înregistrat sub nr.1442/21.12.2009 a reprezentat doar o ofertă neurmată de acceptare, de 
vreme ce exact pe baza acestui înscris reclamanta îşi fundamentează întreaga pretenŃie. 

Cât priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la acordarea unor plăŃi 
compensatorii, Curtea a constatat că a fost corect soluŃionată de prima instanŃă, în condiŃiile în 
care, aşa cum s-a reŃinut în considerentele prezentei decizii raporturile de muncă dintre părŃi 
au încetat ca efect al demisiei reclamantei şi nu din iniŃiativa angajatorului, pentru motive care 
nu Ńin persoana salariatului. 

Pe de altă parte, împrejurarea că S.C. „A.” S.R.L. a fost absorbită de S.C.„R.E.I.” 
S.R.L. nu atrage aplicarea de plano a dispoziŃiilor art.65 din Codul muncii, câtă vreme 
societatea nu a decis în acest fel şi prin urmare nu se pune problema plăŃilor compensatorii. 

Pe planul drepturilor decurgând din raporturile de muncă, efectul fuziunii dintre S.C. 
„A.” S.R.L. şi S.C.„R.E.I.” S.R.L. este acela al transmisiunii a drepturilor şi obligaŃiilor 
societăŃii care îşi încetează existenŃa către societatea absorbantă, respectiv către societatea 
care se constituie prin contopire, şi protecŃiei salariatului în sensul art.169 din Codul muncii şi 
dispoziŃiilor Legii 67/2006. 

În aceste circumstanŃe, al transferului întreprinderii, în sensul 169 din Codul muncii şi 
dispoziŃiilor Legii 67/2006 Curtea a constatat că Ńinută la plata sumei de 5.884,88 euro cu titlu 
de comisioane din vânzări pentru perioada octombrie – decembrie 2009 este pârâta SC R.E.I. 
SRL. 

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul dispoziŃiilor art.312 C.pr.civ., a admis 
recursul formulat de reclamanta S.N. şi a modificat în parte sentinŃa în sensul admiterii în 
parte a acŃiunii şi obligării la plata comisioanelor. 

Au fost menŃinute dispoziŃiile sentinŃei recurate referitoare la respingerea acŃiunii 
formulate de reclamantă în contradictoriu cu pârâta S.C. „A.T.&M.” S.R.L., pe excepŃia lipsei 
calităŃii procesuale pasive. 

 

6. Încadrarea activităŃii desfăşurate până la data de 01.04.2001 în grupa I de 
muncă, conform Ordinului 50/1990, iar a celei ulterioare în condiŃii speciale, 
conform pct.26 din Anexa I a Legii 226/2006 

Conform dispoziŃiilor art.7 ale Ordinului 50/1990 „încadrarea în grupele I şi II 
de muncă se face proporŃional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă 
incluse în aceste grupe, cu condiŃia ca, pentru grupa I, personalul să 
lucreze în aceste locuri cel puŃin 50 % din programul de lucru.” Doar 
activitatea ce a fost încadrată anterior în grupa I de muncă poate fi 
încadrat în condiŃii speciale conform HG nr. 1025/2004, dacă sunt 
îndeplinite şi celelalte condiŃii prevăzute de actul normativ  

Decizia nr. 192 din 18 februarie 2011  

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 2136/99/2010, reclamantul 
N.M. a chemat în judecată pe pârâta Societatea NaŃională de Transport Feroviar de Marfa - 
CFR Marfa SA solicitând obligarea paratei la încadrarea corecta în grupa I de munca pentru 
perioada 21.12.1974-01.04.2001, conform Ordinului 50/1990 şi de la 01.04.2001 până la zi, în 
condiŃii speciale, conform pct. 26 din Anexa I a Legii 226/2006. 

In motivarea acŃiunii sale, reclamantul a arătat că, începând cu data de 20.12.1974, la 



zi, fără întreruperi, a lucrat pe postul de forjor manual şi mecanic în cadrul CFR Marfa, 
activitate ce se încadrează în grupa I de munca, pana în anul 2001 şi ulterior în condiŃii 
speciale. Ordinul nr. 50/1990 reglementează în Anexa I la pct. 123: Meseriile şi funcŃiile din 
unităŃile de exploatare a cailor ferate a căror activitate este legată direct de siguranŃa 
circulaŃiei –sudor, forjor lucrări cale sub circulaŃie; sudori şi forjori din formaŃiile de reparare 
a aparatelor de cale care lucrează sub circulaŃie. Reclamantul a precizat ca lucrează de 30 de 
ani pe acest post, în cadrul aceleiaşi instituŃii şi a considerat că se impune încadrarea sa în 
grupa I de muncă, cu timp de 100%. 

Reclamantul a mai menŃionat ca o recunoaştere indirecta din partea angajatorului a 
condiŃiilor grele de munca care impun încadrarea corecta în grupa I de munca este data de 
acordarea pentru întreaga perioada a sporului de munci grele în procent de 15% înscris, de 
altfel, şi în carnetul de munca şi a unui supliment la concediul de odihna anual însumând 34 
de zile lucrătoare de concediu. N.M. a arătat ca 100% din programul de lucru a lucrat în mod 
direct la repararea şi întreŃinerea vagoanelor de cale ferata sub tensiune electrica, asigurând 
astfel, sub semnătură, întreŃinerea şi siguranŃa circulaŃiei vagoanelor. Pentru ca i s/a refuzat 
eliberarea unei copii a fisei de post, a solicitat obligarea angajatorului sa o comunice la 
dosarul cauzei, pentru a face astfel dovada activităŃilor concrete prestate. 

Pentru o mai buna înŃelegere în vederea încadrării în grupa I de munca conform 
Anexei I, pct. 123, reclamantul a menŃionat din Nomenclatorul meseriilor din România, 
câteva din atribuŃiile forjorului: 

Reclamantul a arătat că, potrivit înscrierilor din carnetul de munca, în intervalul 1971-
1973 a lucrat la Întreprinderea „N.”, pe post de forjor, perioada pentru care i s-a recunoscut 
grupa I de munca. La filele 5-6 supliment Carnet de munca intenŃia angajatorului de a-i 
acorda grupa de munca prin indicarea textului Ordinului 50, fără însă a completa în mod 
corect perioada şi punctul din Ordin stipulând însa procentul de 100%. Din motive 
necunoscute, nici până în acest moment, când ar avea posibilitatea, prin reducerea stagiului de 
cotizare cu grupa I de munca să iasă la pensie, angajatorul nu i-a acordat încadrarea 
corespunzătoare muncii prestate. 

Potrivit acelaşi Ordin 50/1990, dovedirea perioadelor efectuate în grupele I sau II se 
face prin înscrierile realizate în carnetul de munca în conformitate cu metodologiile de 
completare ale acestuia. Potrivit punctului 3 din Ordinul nr. 50/1990 beneficiază de încadrarea 
în grupele I şi II de munca, muncitori, ingineri şi alte categorii de personal care lucrează 
efectiv la locurile de munca şi activităŃile prevăzute în anexele 1 şi 2. 

Încadrarea în grupele de muncă se face proporŃional cu timpule efectiv lucrat la 
locurile de muncă incluse în aceste grupe. 

In drept, reclamantul a invocat dispoziŃiile art. 112 şi următoarele din Codul de 
procedura civila, Legea nr. 19/2000, Ordinul nr. 50/1990, Ordinul 590/2008. 

Pârâta SNTFM – CFR Marfă SA – Sucursala Iaşi a depus la dosar întâmpinare prin 
care a solicitat respingerea acŃiunii, pentru următoarele motive: 

Cu privire la susŃinerile de la punctul 1 din acŃiune, deşi reclamantul a considerat că, 
având funcŃia de forjor manual mecanic se încadrează până în anul 2001 în grupa I de muncă 
şi din 2001 până în prezent în grupa speciala de muncă, totuşi, meseria de forjor manual şi 
mecanic nu se regăseşte în Ordinul nr. 50/1990 a Ministerului Muncii şi ProtecŃiei Sociale, 
mai exact în lista locurilor de muncă, activităŃilor şi categoriile profesionale care se 
încadrează în grupa I şi II de munca. Incorect contestatorul face referire la pct. 123 din acest 
Ordin, întrucât fragmentul pe care acesta îl citează se refera la personalul de întreŃinere a căii 
rulante şi nicidecum la personalul care a lucrat la o subunitate cu profil vagoane, aşa cum este 
cazul reclamantului. 

In ceea ce priveşte condiŃiile speciale despre care face vorbire reclamantul, pârâta a 
solicitat să se aibă în vedere faptul ca în prezent nu exista nici o lege care să recunoască 
funcŃia de forjor manual şi mecanic ca fiind efectuate în condiŃii speciale, singurele funcŃii la 
calea ferata recunoscute conform Legii 226/200 sunt mecanic de locomotiva, mecanic ajutor 
şi mecanic instructor. FaŃă de situaŃia prezentată, pârâta a solicitat să se aibă în vedere faptul 
că reclamantul este în eroare atunci când interpretează legislaŃia referitoare la acordarea grupe 



I de muncă. Mai mult decât atât, conform art. 4 din Contractul individual de muncă, pe care l-
a anexat la cerere, încheiat cu CFR Marfa la data de 01.05.1999, ca urmare a reorganizării 
SNCFR, locul de muncă al reclamantului se încadra la grupa III de munca. łinând cont de 
situaŃia descrisă, pârâta a solicitat să se aibă în vedere că unitatea nu avea posibilitatea legala 
se a-l încadra în grupa I de muncă sau la grupă speciala aşa cum a solicitat reclamantul, 
întrucât actele existente la dosar şi legislaŃia în vigoare atestă încadrarea în grupa III de 
munca. 

In consecinŃă, raportat la actele existente la dosar şi la legislaŃia în vigoare, concluzia 
este că unitatea nu-i poate recunoaşte reclamantului nici încadrarea la grupa I de munca nici la 
condiŃii speciale de muncă. 

Prin sentinŃa civilă nr.2197 din 10.11.2010 Tribunalul Iaşi a respins acŃiunea formulată 
de reclamantul N.M. în contradictoriu cu pârâta Societatea NaŃională de Transport Feroviar de 
Marfă – CFR Marfă SA .  

Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă a reŃinut că reclamantul N.M. a 
lucrează de la data de 20.12.1974 pe postul de forjor manual şi mecanic în cadrul CFR Marfa, 
el considerând că această activitate se încadrează la grupa I de muncă, până în anul 2001 şi 
ulterior la condiŃii speciale şi a solicitat obligarea pârâtei la încadrarea corecta în grupa I de 
muncă pentru perioada 21.12.1974-01.04.2001, conform Ordinului 50/1990 şi de la 
01.04.2001 pana la zi în condiŃii speciale, conform pct. 26 din Anexa I a Legii 226/2006.  

Meseria de forjor manual şi mecanic nu se regăseşte în lista locurilor de muncă, 
activităŃilor şi categoriile profesionale care se încadrează în grupa I şi II de munca a Ordinului 
nr. 50/1990 a Ministerului Muncii şi ProtecŃiei Sociale. Pct. 123 din acest Ordin se refera la 
personalul de întreŃinere a căii rulante şi nu la personalul care a lucrat la o subunitate cu profil 
vagoane, cazul reclamantului. 

In ceea ce priveşte condiŃiile speciale nu este recunoscut legal faptul că funcŃia de 
forjor manual şi mecanic se încadrează la condiŃii speciale, singurele funcŃii la calea ferata 
recunoscute ca fiind încadrate la condiŃii speciale, conform Legii 226/2000, fiind mecanic de 
locomotiva, mecanic ajutor şi mecanic instructor. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 1(1) din Legea 226/2006, începând cu data de 01.04.2001, 
sunt încadrate în condiŃii speciale locurile de muncă în care se desfăşoară activităŃile 
prevăzute în anexa nr. 1. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 5 (1) din Hotărârea nr. 1025 din 28.08.2003 privind 
metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiŃii speciale, în 
vederea încadrării se constituie, prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităŃii sociale şi 
familiei şi al ministrului sănătăŃii, Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în condiŃii 
speciale. Această comisie, în urma analizării dosarului depus de angajator, acordă avizul sau 
respinge motivat solicitarea de emiterea a acestuia (art. 6 din Hotărârea 1025/2003). 

În carnetul de muncă al reclamantului sunt cuprinse menŃiuni referitoare la faptul că 
anterior datei de 1 aprilie 2001 a lucrat în grupa I de muncă potrivit Ordinului 50 şi Ordinului 
125 din 1990. Prin anexa nr. 13 la Contractul colectiv de muncă/2000 s-au stabilit locurile de 
muncă, activităŃile şi categoriile profesionale încadrate în grupa I de muncă. 

Având în vedere dispoziŃiile art.3 din H.G. nr.1025/2003: au fost nominalizate locurile 
de muncă cu privire la care s-a solicitat a fi încadrate în condiŃii speciale prin adresa nr. 
2993/25.06.2007; a fost solicitată verificarea activităŃilor cuprinse în lista locurilor de muncă 
în condiŃii speciale de către I.T.M. Iaşi şi, respectiv, au fost verificate de către I.T.M. Iaşi 
locurile de muncă nominalizate din punct de vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-
organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale, verificare 
concretizată prin procesul – verbal nr. 1182/27.02.2008 încheiat de I.T.M. Iaşi, prin care se 
atestă faptul că din motive financiare nu s-au luat măsurile tehnico – organizatorice pentru 
eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislaŃia de protecŃie a 
muncii; a fost efectuată expertizarea tehnică a locurilor de muncă nominalizate, în vederea 
identificării factorilor de risc care nu pot fi înlăturaŃi. În speŃă nu s-a făcut dovada că a fost 
efectuată de către Institutul NaŃional de Cercetare – Dezvoltare pentru ProtecŃia Muncii 
„A.D.” expertiza tehnică prin care să fi fost analizată activitatea din SecŃia ForŃă, Sablarea 



uscată cu nisip din cadrul SecŃiei ReparaŃii Vagoane Marfă şi Încălzirea bandajelor şi a 
discurilor pentru roŃi de material rulant din cadrul Atelierului Rotărie – SecŃia SiguranŃa 
CirculaŃiei prin care să se ateste că aceste locuri de muncă se încadrează în condiŃii speciale şi 
nici că ar fi fost efectuată expertiza medicală în vederea identificării şi interpretării datelor 
medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere pentru a se emite 
buletine de determinare prin expertizare a locului de muncă emise de către AgenŃia de 
Sănătate Publică Iaşi şi Centrul de Medicină Preventivă Iaşi, prin care să se concluzioneze 
dacă personalul este expus la acŃiunea cumulată a mai multor factori de risc potenŃial pentru 
sănătate. 

Metodologia prevăzută de dispoziŃiile art. 3 din H.G. nr. 1025/2003 trebuia urmată 
într-un anumit termen raportat la dispoziŃiile H.G. nr. 1025/2003 care au prevăzut o anumită 
dată până la care angajatorii împreună cu sindicatele reprezentative au putut solicita 
reevaluarea locurilor de muncă, dată stabilită iniŃial la 31 decembrie 2004 (art. 16), pentru ca 
ulterior, prin H.G. nr. 2280/2004 de modificare a H.G. nr. 1025/2003 să fie stabilită data de 
30 iunie 2005. 

Pe baza acestor acte, Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în condiŃii 
speciale, constituită în cadrul Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei acordă 
avizul sau respinge solicitarea. În lipsa acestui aviz, pârâta nu poate încadra locurile de muncă 
deŃinute de reclamant în condiŃii speciale. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamantul N.M. considerând-o nelegală 
şi netemeinică. 

A motivat recurenta că prima instanŃă a omis a analiza probele administrate la cererea 
sa, precum şi o lipsă a probelor pârâtei, potrivit dispoziŃiilor art.287 din Codul muncii, 
angajatorul fiind cel obligat a proba, indiferent de poziŃia sa procesuală. InstanŃa omite faptul 
că Ordinul 50/1990 încadrează această meserie, în funcŃie de mediul în care a fost prestată, 
atât în grupa I cât şi în grupa a II a: la Anexa I, pct. 123este menŃionată meseria sa, prestată la 
pârâtă; la poziŃia 107, aceeaşi meserie, realizată prin „forjarea şi prestarea la cald cu ciocane şi 
prese de peste 200 kg”, de asemenea este menŃionată şi în anexa 2, poz.210. 

A susŃinut că instanŃa a trecut cu vederea faptul că pârâta a recunoscut oficial ( pct. 5 
interogatoriu), faptul că a fost salariatul SNCFR, reorganizată după anul 1998 şi că arhiva 
acestei societăŃi nu mai există ( deci nu s-a produs nici o probă cu privire la activităŃile 
prestate efectiv de recurent) precum şi că pentru postul de forjor s-a făcut încadrarea în gupa I. 
InstanŃa a ignorat şi deciziile de pensionare a doi colegi de ai săi din aceeaşi echipă de lucru, 
aspect confirmat şi de martorul audiat, care au fost corect încadraŃi în gupa I de muncă, şi de 
asemenea adeverinŃele emise de fostul angajator, Întreprinderea „N.”, unde pentru aceeaşi 
activitate, meserie a primit încadrarea în gupa I de muncă. 

A mai motivat recurenta că, în ceea ce priveşte solicitarea de încadrare în grupa 
specială după anul 2001, instanŃa motivează despre o procedură laborioasă care nu-i incumbă, 
şi despre care nici intimata nu vorbeşte. Actele despre care face vorbire instanŃa nu se 
regăsesc la dosarul cauzei, făcând, parcă trimitere la un alt dosar. 

Intimata SNTFM – CFR Marfă SA – Sucursala Moldova formulează întâmpinare prin 
care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Intimata a arătat că instanŃa a interpretat corect apărările şi probele în cauză precum şi 
legislaŃia incidentă. Deşi recurentul a considerat că, având funcŃia de forjor manual mecanic 
se încadrează până în anul 2001 în grupa I de muncă şi din 2001 până în prezent în grupa 
speciala de muncă, totuşi, meseria de forjor manual şi mecanic nu se regăseşte în Ordinul nr. 
50/1990 a Ministerului Muncii şi ProtecŃiei Sociale, mai exact în lista locurilor de muncă, 
activităŃilor şi categoriile profesionale care se încadrează în grupa I şi II de munca. Incorect 
acesta face referire la pct. 123 din acest Ordin, întrucât fragmentul pe care acesta îl citează se 
refera la personalul de întreŃinere a căii rulante şi nicidecum la personalul care a lucrat la o 
subunitate cu profil vagoane, aşa cum este cazul reclamantului. 

In ceea ce priveşte condiŃiile speciale despre care face vorbire recurentul, intimata a 
arătat că în prezent nu exista nici o lege care să recunoască funcŃia de forjor manual şi 
mecanic ca fiind efectuate în condiŃii speciale, singurele funcŃii la calea ferata recunoscute 



conform Legii 226/200 sunt mecanic de locomotiva, mecanic ajutor şi mecanic instructor. 
Conform art. 4 din Contractul individual de muncă, încheiat cu CFR Marfa la data de 
01.05.1999, ca urmare a reorganizării SNCFR, locul de muncă al reclamantului se încadra la 
grupa III de munca. Astfel, unitatea nu avea posibilitatea legala se a-l încadra în grupa I de 
muncă sau la grupă speciala aşa cum a solicitat recurentul, întrucât actele existente la dosar şi 
legislaŃia în vigoare atestă încadrarea în grupa III de muncă. 

Alăturat întâmpinării intimata a depus înscrisuri. 
Examinând probele cauzei, în raport de motivele de recurs invocate, apărările intimatei 

şi dispoziŃiile legale aplicabile, Curtea a reŃinut următoarele: 
Recurentul reclamant N.M. a prestat activitate în cadrul CFR Marfă pe postul de forjor 

manual şi mecanic în perioada în discuŃie (intervalul 21.12.1974 – data introducerii acŃiunii 
09.03.2010). Problema litigioasă constă în determinarea împrejurării dacă activitatea 
desfăşurată de acesta până la data de 01.04.2001 se încadrează la grupa I de muncă, conform 
Ordinului 50/1990, iar cea ulterioară în condiŃii speciale, conform pct.26 din Anexa I a Legii 
226/2006.  

În ceea ce priveşte perioada 21.12.1974 - 01.04.2001, şi incidenŃa asupra activităŃii 
desfăşurate în această perioadă a dispoziŃiilor Ordinului 50/1990 Curtea a reŃinut: 

Din examinarea pct.123 din Ordinul nr. 50/1990 a Ministerului Muncii şi ProtecŃiei 
Sociale s-a reŃinut că se încadrează în grupa I de muncă „ forjorii din formaŃiile de reparare a 
aparatelor de cale care lucrează sub circulaŃie.”  

Or, în cauză, reclamantul a prestat activitate, începând cu anul 1974 la unitatea de 
revizii vagoane ( conform contractului de muncă 2/930/1974) şi nu unitatea de întreŃinere a 
căii rulante, aşa cum cere pct.123 pentru a beneficia de grupa I de muncă. 

Curtea a reŃinut, din declaraŃia martorului D.A. că recurentul a lucrat ca forjor la 
revizia de vagoane şi că atunci când angajatorul considera că se impune, desfăşura activitate şi 
în exterior, sub circulaŃie, la repararea vagoanelor. 

Curtea a notat dispoziŃiile art. 7 ale Ordinului 50/1990 care prevăd că, „încadrarea în 
grupele I şi II de muncă se face proporŃional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă 
incluse în aceste grupe, cu condiŃia ca , pentru grupa I personalul să lucreze în aceste locuri 
cel puŃin 50 % din programul de lucru.” 

Nu s-a probat că reclamantul a lucrat în exterior, sub circulaŃie, la repararea 
vagoanelor cel puŃin 50 % din programul de lucru...” 

Faptul că, anterior, a prestat activitate la Întreprinderea Mecanică „N.”, în perioada 
18.09.1971 – 20.06.1973 şi 03.12.2074 – 14.12.1974, pe aceeaşi meserie de forjor, iar munca 
desfăşurată a fost încadrată în grupa I, conform adeverinŃei nr.204/1400/15.03.2010 emisă de 
S.C. „N.” S.A., nu are nici o influenŃă asupra cererii pendinte.  

Aceasta deoarece, potrivit art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 beneficiază de încadrare în 
grupele I şi II de muncă , fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: 
muncitori, ingineri, subingineri, tehnicieni, personal de întreŃinere şi reparaŃii, controlori 
tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de 
muncă şi activităŃile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Ca atare, determinarea grupei de muncă se 
face prin raportare concretă la locul de muncă, şi nu la locuri similare, la alŃi angajatori. 

În plus, Curtea a observat că, încadrarea în muncă la S.C. „N.” S.A s-a realizat în 
condiŃiile pct.107 anexa I din Ordinului 50/1990, care se referă la ”forjarea şi presarea la cald 
cu ciocane şi prese de peste 200 kg”.  

Or, reclamantul nu a susŃinut nici un moment că a lucrat în condiŃiile menŃionate 
anterior, nici intimata nu a susŃinut că activitatea recurentului ar fi presupus lucru cu ciocane 
şi prese de peste 200 kg. De asemenea nici martorul D.A. nu face astfel de referiri. Singura 
trimitere la pct.107 anexa I din Ordinului 50/1990 este făcută de recurent prin motivele de 
recurs, nesusŃinută de probe. 

Curtea a relevat  că deciziile de pensionare a doi dintre colegii reclamantului, care 
atestă ca şi stagiu de cotizare peste 20 de ani în grupa I de muncă, nu conduc la concluzia că 
prin neîncadrarea reclamantului în grupa I de muncă s-a creat o stare discriminatorie. Aceasta 
deoarece deciziile emise în baza Legii 19/200, nu cuprind şi elementele necesare determinării 



funcŃiei şi condiŃiilor de muncă. 
Curtea a observat că prin motivele de recurs recurentul a indicat că activitatea sa este 

menŃionată şi în anexa 2, poz.210 din Ordinului 50/1990, articol care cuprinde locurile de 
muncă ce se încadrează în grupa II de muncă, conform D-L 68/1990, şi care „concură la 
siguranŃa circulaŃiei din unităŃile de exploatarea căilor ferate”. Aspectele supuse analizei de 
către reclamant, prin cererea introductivă,nu s-au grefat pe dispoziŃiile din anexa 2, poz.210 
din OG 50/1990, solicitarea acestuia fiind de încadrare a activităŃii sale în grupa I şi nu grupa 
II de muncă. Prin urmare, nu este posibil a se face completări ale obiectului dedus judecăŃii, în 
faza recursului, conform art.294 (1) C.pr.civ combinat cu art.316 C.pr.civ. 

Notarea în carnetul de muncă de către angajator a menŃiunii că activitatea prestată se 
încadrează în dispoziŃiile Ordinului 50/1990 nu produce nici un fel de efecte juridice, şi nici 
nu poate fi considerat un început de dovadă scrisă, câtă vreme menŃiunile sunt incomplete, nu 
conŃin trimiterea la articolele celor două anexe ale ordinului. 

În ceea ce priveşte sarcina probei, Curtea a notat că dispoziŃiile art.287 din Codul 
muncii sunt norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, privind modalitatea 
administrării probelor în cazul judecării cererilor referitoare la conflictele de muncă. De 
principiu, angajatorul este cel care deŃine documentele şi toate celelalte probe pertinente 
pentru elucidarea conflictului şi pentru stabilirea drepturilor şi obligaŃiilor părŃilor raportului 
juridic de muncă, fiind necesară şi firească obligaŃia acestuia de a prezenta aceste probe. 

Or, în cauză angajatorul a învederat instanŃei că arhiva unităŃii nu deŃine acte în sensul 
muncii prestate de salariatul N.M.. 

În această situaŃie, în care angajatorul nu deŃine alte documente, reclamantul nu este 
exonerat de obligaŃia dea-şi dovedi pretenŃiile. 

În ceea ce priveşte perioada 01.04.2001 - data introducerii acŃiunii 09.03.2010, şi 
incidenŃa asupra activităŃii desfăşurate în această perioadă a dispoziŃiilor Legii 226/2006, 
pct.26 din Anexa I a Legii 226/2006 Curtea a reŃinut: 

Prin art. 20 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, care a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 
2001, s-au prevăzut locurile de muncă în condiŃii speciale, alte locuri de muncă în condiŃii 
speciale decât cele prevăzute la alin. 1 putând fi stabilite numai prin lege, aşa cum prevede 
alin. 2 al aceluiaşi articol. 

În temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, a fost adoptată HG nr. 1025/2003 
privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiŃii 
speciale.  

Pentru încadrarea persoanelor în locurile de muncă în condiŃii speciale este necesar să 
fie îndeplinite cumulativ următoarele criterii prevăzute în art. 2 alin. 1 din HG nr. 1025/2004: 
încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001; 
desfăşurarea activităŃii în condiŃii speciale pe durata programului normal de lucru din luna 
respectivă numai în locurile de muncă definite la art. 1 lit. a); existenŃa la locurile de muncă în 
condiŃii speciale a unor factori de risc care nu pot fi înlăturaŃi, în condiŃiile în care s-au luat 
măsurile tehnice şi organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate 
cu legislaŃia de protecŃie a muncii în vigoare; efecte asupra persoanelor din punct de vedere al 
securităŃii şi sănătăŃii în muncă, datorate în exclusivitate unor cauze profesionale şi 
înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani; efecte asupra capacităŃii de muncă şi stării de 
sănătate, evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de 
întreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a 
capacităŃii de muncă, pe perioada ultimilor 15 ani. 

Una din condiŃiile cerute de actul normativ este aceea ca reclamantul să fi fost încadrat 
în grupa I de muncă anterior datei de 1 aprilie 2001, condiŃie care nu a fost îndeplinită în 
cauză. 

Curtea a observat că unitatea intimată a parcurs metodologia de încadrare a locurilor 
de muncă în condiŃii speciale, conform HG nr. 1025/2004, unitatea regăsindu-se în anexa 2 la 
lege. 

În ceea ce priveşte anexa 1 la dispoziŃiile Legii nr. 226/2006, s-a reŃinut că acest act 
precizează locurile de muncă încadrate în condiŃii speciale prevăzute la art. 1 alin. (1), la 



pct.26 s-a reŃinut ” Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de 
peste 200 kg/forŃă”. 

Or, nici această condiŃie nu este îndeplinită în cauză, pentru aceleaşi argumente ca la 
cererea de încadrare în grupa I de muncă. 

În consecinŃă, faŃă de toate considerentele expuse, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 alin. 
1 Cod proc. civilă, curtea de apel a respins recursul formulat şi a menŃinut sentinŃa atacată, ca 
fiind legală şi temeinică. 

7. Sporurile ce se iau în calcul la determinarea punctajelor anuale. DiferenŃa 
dintre orele suplimentare şi lucru sistematic peste programul normal de lucru 

Potrivit art. 164 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor 
anuale, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, pe lângă salariile 
prevăzute la alin. 1, se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent, 
care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a 
pensiilor conform legislaŃiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul 
de muncă sau sunt dovedite cu adeverinŃe eliberate de unităŃi, conform 
legislaŃiei în vigoare. DiferenŃa dintre sporul pentru orele suplimentare şi 
sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal este dată de 
modalitatea de salarizare a muncii astfel prestate. 

Decizia nr. 200 din 18 februarie 2011  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 2822/99/2010 la data de 31.03.2010, 
reclamantul S.C., în contradictoriu cu pârâta Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi, a solicitat 
obligarea pârâtei la recalcularea punctajului mediu anual având în vedere orele suplimentare 
lucrate în perioada 1.10.1991-1.04.2001 precum şi achitarea de penalităŃi pentru refuzul 
nejustificat de achitare a acestui spor. 

În motivarea acŃiunii reclamantul a arătat faptul că, în luna aprilie 2009, s-a adresat 
pârâtei cu o petiŃie prin care solicita reanalizarea cuantumului pensiei raportat la faptul că nu 
s-a luat în considerare sporul „pentru lucrul sistematic peste programul normal” prevăzut de 
OUG 4/2005, spor prevăzut de adeverinŃa nr. 6279/08.04.2009 emisă de Universitatea de 
Medicină şi Farmacie. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acŃiunii pentru 
următoarele motive: reclamantului i s-au deschis drepturile de pensie pentru muncă depusă şi 
limită de vârstă prin decizia nr. 227563/15.04.2003 începând cu 9.02.2003. S-au avut în 
vedere toate elementele dovedite în dosarul de pensie în momentul stabilirii drepturilor de 
pensie în afară de sumele suplimentare prevăzute de adeverinŃa nr. 2414/19.02.2003 întrucât 
sumele prevăzute de aceasta sunt acordate periodic şi intermitent, nu constituie un spor, astfel 
încât nu există temei legal pentru luarea în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. Pentru 
aceleaşi sume s-a emis adeverinŃa nr. 1884/15.02.2006, singura contradicŃie fiind aceea că în 
adeverinŃa nr. 2414 se preciza că nu s-a plătit CAS în timp ce în adeverinŃa nr. 1884 se a arătat 
că s-a plătit CAS. Mai există la dosar adeverinŃa nr. 13672/30.10.2006 ce conŃine sumele 
plătite reclamantului pentru orele suplimentare în aceleaşi perioade şi cuantumuri ca primele 
două, cu deosebirea că temeiul legal indicat HCM 1505/1954 şi OUG 4/2005, amintind de 
sporul pentru lucru sistematic peste program ce reprezintă un spor permanent de care au 
beneficiat unii asiguraŃi din sistemul public şi care este prevăzut de lege ca spor ce se ia în 
calcul la stabilirea drepturilor de pensie. 

AdeverinŃa nr. 6279/08.04.2009 emisă de Universitatea de Medicină şi Farmacie preia 
sumele plătite pentru orele suplimentare evidenŃiate în adeverinŃele anterioare şi le numeşte 
„lucru sistematic peste programul normal de muncă cu caracter permanent”. 

În cauza de faŃă sunt aplicabile dispoziŃiile art. 164 din Legea nr.19/2000 (pentru 
perioadele de dinainte de data intrării în vigoare a legii) având în vedere faptul că reclamantul 
şi-a deschis drepturile de pensie în baza legii 19/2000. Sumele plătite pentru ore suplimentare 
nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaŃiei anterioare (Legea nr. 



3/1977). 
La 8.09.2010 reclamantul a depus o serie de precizări la obiectul acŃiunii prin care a 

arătat faptul că ceea ce s-a solicitat este luarea în considerare a sporului pentru lucru 
sistematic în perioada 1.10.1991-1.04.2001. 

Prin sentinŃa civilă nr.1925 din 08.10.2010 Tribunalul Iaşi a admis acŃiunea, astfel 
cum a fost precizată, formulată de reclamantul S.C. în contradictoriu cu pârâta Casa JudeŃeană 
de Pensii Iaşi. 

A obligat pârâta la recalcularea drepturilor de pensie cuvenite reclamantului cu luarea 
în considerare a sporului pentru lucru sistematic peste programul normal de muncă cu caracter 
permanent prevăzut în adeverinŃa nr. 6279/08.04.2009 emisă de Universitatea de Medicină şi 
Farmacie , drepturile astfel recalculate urmând să fie stabilite începând cu data de 09.04.2009. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Reclamantului S.C. i s-au deschis drepturile de pensie pentru muncă depusă şi limit ă 

de vârstă, în baza legii 19/2000, prin decizia nr. 227563/15.04.2003 începând cu 9.02.2003. 
Aceste este nemulŃumit de faptul că, la stabilirea drepturilor de pensie, nu s-a avut în vedere 
sporul pentru lucru sistematic peste programul normal de muncă cu caracter permanent pentru 
perioada 1.10.1991-1.04.2001. 

Potrivit art. Anexei 1 cap V din O.U.G. nr. 4/2005: ,, Sporuri cu caracter permanent, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor 
reglementări din legislaŃia de asigurări sociale: 

● sporul de vechime în muncă; 
● sporul pentru lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de 

foraj şi extracŃie; 
● indemnizaŃia de zbor; 
● sporul pentru condiŃii grele de muncă; 
● sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; 
● sporul pentru exercitarea unei funcŃii suplimentare; 
● alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislaŃia specifica fiecărui domeniu 

de activitate sau prevăzute în contractele colective şi individuale de munca. MenŃiune: Aceste 
sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, 
cat şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii 
nr. 49/1992.” 

Pârâta a recunoscut faptul că aceste ore sumele suplimentare prevăzute de adeverinŃele 
menŃionate nu au fost avute în vedere întrucât sumele sunt acordate periodic şi intermitent, nu 
constituie un spor, astfel încât nu există temei legal pentru luarea în calcul la stabilirea 
drepturilor de pensie. 

Reclamantul, în acŃiunea promovată, a solicitat a se avea în vedere adeverinŃa nr. 
6279/08.04.2009 emisă de Universitatea de Medicină şi Farmacie . 

Din adeverinŃa 6279/08.04.2009 emisă de Universitatea de Medicină şi Farmacie 
depusă la dosar instanŃa a reŃinut următoarele: în perioada 1.10.19911.04.2001 reclamantul a 
beneficiat de un spor pentru lucru sistematic peste programul normal de muncă cu caracter 
permanent în baza H.C.M. nr. 1505/1954 şi 114/1957, OUG 4/2005 art. 25 cap. IV şi cap. V 
Lg. 57/1974. Sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal de lucru conform OUG 
4/2005 şi Lg. 49/1992. S-a oprit şi virat CAS pentru această perioadă inclusiv pentru sporul 
sistematic. Tot în adeverinŃă se menŃionează faptul că aceste date (menŃionate mai sus) sunt 
extrase din statele de plată aflate în arhiva U.M.F. Iaşi. 

În nota de prezentare întocmită de pârâtă şi depusă la dosar s-a reŃinut faptul că 
adeverinŃa nr. 6279/2009 prezentată de reclamant la CJP Iaşi cu cererea nr. 24585/9.04.2009 
ignoră menŃiunile din celelalte adeverinŃe (nr. 2414/2003 şi 1884/2006) eliberate de aceeaşi 
instituŃie. 

În atare situaŃie, pentru o corectă şi justă aplicare a dispoziŃiilor art.2 lit. e, art. 23 alin. 
1 lit. a, art. 160 alin. 5 din Legea nr.19/2000, la recalcularea pensiei reclamantului pârâta 
trebuia să ia în calcul şi veniturile cuprinse în adeverinŃa reclamantului. 

Mai mult decât atât, raportat la dispoziŃiile art. 164 alin 3 şi 4 din Legea nr. 19/2000 



chiar dacă nu au fost înscrise distinct în carnetul de muncă aceste menŃiuni în condiŃiile în 
care pentru acestea s-a achitat contribuŃia pentru asigurări sociale, ele trebuiau luate în 
considerare pentru că, în caz contrar ,se ajunge la situaŃia încălcării dispoziŃiilor art. 2 alin e 
din Legea nr. 19/2000 principiul contributivităŃii. 

În ceea ce priveşte momentul de la care vor fi stabilite drepturile astfel recalculate 
instanŃa a avut în vedere cererea nr. 24585/9.04.2009 pe care reclamantul a adresat-o pârâtei şi 
prin care a solicitat a se avea în vedere la calculul pensiei acest spor. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi considerând-
o nelegală şi netemeinică. 

A motivat recurenta că dreptul de pensie al intimatului este guvernat de Legea 
19/2000, în baza căreia s-a deschis dreptul la pensie, fiind aplicabile dispoziŃiile art.164 din 
Codul muncii şi nu prevederile OUG 4/2005. 

A motivat recurenta că intimatul nu a beneficiat de spor pentru lucrul sistematic peste 
programul normal ci a beneficiat de ore suplimentare. AdeverinŃa nr.6279/08.04.2009 conŃine, 
pe ultima coloană „lucru sistematic peste programul normal de muncă cu caracter permanent”. 
Însă, aceleaşi sume şi aceleaşi perioade sunt menŃionate şi în adeverinŃa nr.13672/30.06.2006, 
dar cu titlu de plată pentru ore suplimentare. Mai mult şi adeverinŃele nr.1884/15.02.2006 şi 
nr.2414 din /19.02.2003 atestă că în aceleaşi perioade intimatul a primit aceleaşi sume pentru 
ore suplimentare şi muncă nenormată. Toate aceste adeverinŃe sunt emise de aceeaşi unitate 
angajatoare. 

A mai motivat recurenta că există diferenŃe între temeiurile de drept ale celor patru 
adeverinŃe: în timp ce tabelul nr. 2414/19.02.2003 şi adeverinŃa nr.1884/15.02.2006 
menŃionează ca bază legală codul muncii, adeverinŃele nr.13672/30.06.2006 şi 
6279/08.04.2009 precizează ca bază legală HCM1505/1954 şi 114/1957, OUG4/2005, Legea 
57/1974 şi Legea 49/1992. 

Intimatul – reclamant S.C. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 

Intimatul a susŃinut că în cauză sunt aplicabile dispoziŃiile OUG 4/2005, chiar dacă a 
fost pensionat pe Legea 19/2000, că angajatorul la virat CAS pe toată perioada de activitate, 
ce a desfăşurat-o în acelaşi loc, împrejurarea menŃionată în adeverinŃe. CJP încalcă principiul 
contributivităŃii prevăzut de art.2 al.3 din Legea 19/2000. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de recurs invocate, apărările 
intimatului şi dispoziŃiile legale aplicabile, Curtea a reŃinut următoarele: 

Drepturile de pensie pentru muncă depusă şi limit ă de vârstă ale intimatului - 
reclamant S.C. s-au deschis pe temeiul legii 19/2000, prin decizia nr. 227563/15.04.2003 
începând cu 9.02.2003.  

Problema litigioasă este dacă veniturile menŃionate în adeverinŃa nr. 6279/08.04.2009 
reprezintă spor pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru, ori ore suplimentare, 
dacă au caracter permanent şi fac parte din baza de calcul a pensiilor. 

Curtea a observat că recurenta a contesta însăşi menŃiunile inserate în adeverinŃa nr. 
6279/08.04.2009, prin raportare la adeverinŃele nr. 13672/30.06.2006, nr.1884/15.02.2006 şi 
nr.2414 /19.02.2003, toate emise de Universitatea de Medicină şi Farmacie . 

Examenul celor patru adeverinŃe, anterior indicate, dezvăluie faptul că în adeverinŃele 
nr.13672/30.06.2006, nr.1884/15.02.2006 şi nr.2414/19.02.2003, pentru intervalul 
01.10.1991- 01.04.2001 au fost menŃionate sumele primite cu titlu de ore suplimentare, în 
timp ce în ultima adeverinŃă ce a solicitat a fi valorificată ca urmare a prezentului litigiu, 
aceleaşi sume şi pentru aceeaşi perioadă sunt menŃionate de acelaşi angajator cu titlu de spor 
pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru. Aceste sume sunt diferite pe fiecare 
lună în parte. 

S-a mai reŃinut că însuşi intimatul, prin cererea adresată MMSSF, a arătat că a efectuat 
ore suplimentare peste programul normal de lucru.  

Este evident astfel că intimatul-reclamant face o confuzie între orele suplimentare şi 
lucru sistematic peste programul normal de lucru, şi că de fapt, veniturile obŃinute de acesta în 
intervalul 01.10.1991- 01.04.2001 sunt corespunzătoare orelor suplimentare desfăşurate în 



timpul activităŃii la Universitatea de Medicină şi Farmacie. 
Curtea a notat că potrivit art. 164 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, la determinarea 

punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, pe lângă salariile prevăzute 
la alin. 1, se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent, care, după data de 1 aprilie 1992, 
au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaŃiei anterioare şi care sunt 
înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinŃe eliberate de unităŃi, conform 
legislaŃiei în vigoare. Or, intimatul a lucrat în nici unul dintre aceste sectoare de activitate, ci a 
fost administrator de cantină în perioada litigioasă. 

Retribuirea pentru orele suplimentare presupunea salarizarea angajaŃilor în funcŃie de 
timpul lucrat în plus peste orele normale de muncă, ceea ce însemna că lunar aceştia puteau 
obŃine venituri mai mari sau mai mici decât salariile tarifare înscrise în carnetul de muncă. 
Aşadar, „veniturile suplimentare” menŃionate în adeverinŃele depuse de recurent reprezintă 
câştigurile realizate de acesta ca ore suplimentare, deci aceste „venituri suplimentare” nu 
reprezintă sporuri cu caracter permanent care au făcut parte din baza de calcul a pensiei 
potrivit art. 10 din Legea nr. 3/1977, modificat prin Legea nr. 49/1992. 

Astfel, regula statuată cu caracter de principiu constituŃional şi legal, în epoca 
respectivă, era în sensul garantării unei durate maxime a zilei de muncă, la 8 ore, a unui 
repaus săptămânal şi prin concedii anuale plătite [art. 78 din ConstituŃia adoptată în anul 
1952, art. 19 din ConstituŃia adoptată în anul 1965, art. 49 alin. (1) din Legea nr. 3/1950, 
privind Codul Muncii în vigoare în perioada 1950-1973 şi art. 112 alin. (1) din Legea nr. 
10/1972 privind Codul Muncii adoptat la data de 25 noiembrie 1972).Depăşirea duratei 
normale a zilei de muncă era permisă, printre altele, pentru anumite sectoare de activitate, 
precum industria forestieră, în construcŃii, în agricultură, însă în condiŃii expres şi limitativ 
prevăzute de art. 57 din Legea nr. 3/1950, respectiv art. 116 din Codul Muncii din anul 
1972.Printre acestea, se înscria şi regimul de lucru în program prelungit, utilizat în anumite 
domenii de activitate specifice, în care durata zilei de muncă putea fi mai mare, cu respectarea 
condiŃiilor şi limitelor stabilite prin Hotărâre a Consiliului de Miniştri. 

Or, intimatul a lucrat în nici unul dintre aceste sectoare de activitate, ci a fost 
administrator de cantină în perioada litigioasă. DiferenŃa faŃă de sporul pentru orele 
suplimentare şi faŃă de sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal era dată de 
modalitatea de salarizare a muncii astfel prestate. Astfel, potrivit art.2 din HCM nr. 
1546/1952, orele efectuate în aceste condiŃii erau considerate şi plătite ca ore normale, soluŃia 
legislativă fiind perpetuată şi prin HCM nr. 2579/1956, HCM nr. 191/1963 şi Decretul nr. 
175/1973. În schimb, orele suplimentare erau remunerate potrivit art. 120 din Legea nr. 
10/1972 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 57/1974, iar sporul pentru lucrul sistematic peste 
programul normal de lucru rezida într-o majorare cu 5%-25% a retribuŃiei tarifare, pentru 
personalul cu funcŃii de execuŃie şi cel operativ care, prin natura muncii, lucra peste 
programul normal de lucru [art. 71 alin. (4) din Legea nr. 57.  

În aceste circumstanŃe Curtea a constatat că intimatul a efectuat ore suplimentare şi 
lucrul sistematic peste programul normal, pentru a s-a reŃinut în baza de calcul a pensiei. 

FaŃă de aplicarea principiului contributivităŃii reglementat de art. 2 lit. e din Legea nr. 
19/2000, s-a reŃinut că art. 1 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuŃia pentru 
asigurările sociale de stat dispunea ca angajatorii să verse la bugetul asigurărilor sociale de 
stat o contribuŃie de 15 % asupra câştigului brut realizat de personalul lor salariat, dispoziŃii 
menŃinute şi prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din 
legislaŃia de asigurări sociale, modificându-se numai procentul acestei contribuŃii. 

În conformitate cu dispoziŃiile art. 3 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat şi asistenŃă socială – dreptul comun în materie anterior Legii nr. 19/2000 – 
dreptul la pensie era recunoscut tuturor cetăŃenilor care au desfăşurat o activitate permanentă 
pe baza unui contract de muncă şi pentru care angajatorii au plătit contribuŃia de asigurări 
sociale prevăzută de lege. 

Principiul contributivităŃii ce rezultă din textul enunŃat este reiterat şi în Legea nr. 
19/2000, prin art. 2 lit. e), care dispune că drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul 
contribuŃiilor de asigurări sociale plătite. 



Noua reglementare privind calculul drepturilor de pensie, instituită prin Legea nr. 
19/2000, este construită în jurul acestui principiu fundamental, şi anume că orice element 
salarial efectiv încasat pe parcursul întregului stagiu de cotizare, pentru care salariatul şi/sau 
angajatorul (în funcŃie de reglementarea în vigoare) au achitat statului contribuŃii de asigurări 
sociale, trebuie să se reflecte în cuantumul pensiei. 

Pentru stagiile de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001, data intrării în 
vigoare a Legii nr. 19/2000, acest principiu este respectat. Pentru stagiile de cotizare realizate 
sub imperiul reglementărilor anterioare, soluŃia este aceeaşi în ceea ce priveşte sporurile cu 
caracter permanent, care fac parte din baza de calcul a pensiilor. 

De astfel, prin Decizia nr. 736/2006, Curtea ConstituŃională a respins excepŃia de 
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor menŃiunii de la punctul VI din Anexa OrdonanŃei de 
UrgenŃă a Guvernului nr. 4/2005, statuând că verificarea împrejurărilor dacă, potrivit 
legislaŃiei anterioare, s-au încasat sau nu contribuŃii la asigurările sociale de stat pentru 
veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual şi dacă aceste venituri au făcut sau nu 
parte din baza de calcul a pensiilor constituie probleme de fapt şi de aplicare a legii în cazuri 
concrete individuale, a căror soluŃionare intră în competenŃa exclusivă a instanŃei 
judecătoreşti. 

În aplicarea legii în prezenta cauză, Curtea a constatat că veniturile suplimentare, 
realizate pentru orele suplimentare, realizate de recurent au fost incluse în baza lunară de 
calcul a contribuŃiei de asigurări sociale, conform art. 1 din Decretul nr. 389/1972, aşa cum 
menŃionează chiar angajatorul în adeverinŃele eliberate, însă nu au făcut parte din baza de 
calcul a pensiilor conform legislaŃiei anterioare, aşa încât nu sunt avute în vedere la stabilirea 
punctajului mediu anual. 

În consecinŃă, faŃă de considerentele expuse, avându-se în vedere şi dispoziŃiile art. 
312 alin. 1 Cod proc. civilă, a fost admis recursul, modificată în tot sentinŃa, respingându-se 
acŃiunea. 

 

8. Obligativitatea acordării drepturilor reglementate de contractele colective de 
muncă personalului din unităŃile bugetare reglementate de contractele colective 
de muncă. Premiul lunar de 2% fondat pe Contractul colectiv de muncă la nivel 
de unitate sanitară 

Dreptul reclamanŃilor, membri de sindicat fac parte din categoria personalului 
unităŃilor bugetare, la premiul lunar de 2% trebuie analizat prin prisma 
dispoziŃiilor Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate combinat cu 
dispoziŃiile, art.9 din Contractul colectiv de muncă la nivel naŃional pe anii 
2007 – 2010, care fac trimitere la includerea drepturilor din contractele 
colective în actele normative, precum şi dispoziŃiile art.263 al.4 din Codul 
muncii, art.13 din I. 281/1993 şi OUG 115/2004. ConvenŃiile colective sunt 
garantate în măsura în care nu încalcă prevederile legale în materie. 

Prin consecinŃă, includerea acestui drept cu caracter salarial în actul de 
reglementare secundară (în convenŃiile colective) face ca acordarea 
acestuia să se facă tot în condiŃiile reglementate de actul primar (OUG 
nr.115/2004). 

Decizia nr. 237 din 4 martie 2011  

Prin acŃiunea formulată la data de 18.06.2009 şi înregistrată sub nr. 1931/89/2009, 
reclamantul Sindicatul JudeŃean „S.”, în numele şi pentru membrii de sindicat, individualizaŃi 
în cererea de chemare în judecată, a chemat în judecată pârâtul Spitalul Municipal Bârlad, 
pentru ca prin hotărârea ce se va pronunŃa acesta să fie obligat la plata premiilor lunare în 
limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual începând cu data de 
10 mai 2006, precum şi cheltuieli de judecată.  

În motivarea acŃiunii, reclamantul învederează faptul că în art. 96 pct.2, lit.b din 



Contractul Colectiv de Muncă încheiat între Spitalul Municipal de UrgenŃă din Bârlad şi 
Sindicatul JudeŃean „S.” Vaslui se prevede că drepturile salariale mai cuprind:"premii lunare, 
în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual". Aceste drepturi 
salariale nu au fost plătite, situaŃie în care au formulat prezenta acŃiune în termenul prevăzut 
de art.283 lit.c din codul muncii. Totodată, reclamantul a solicitat administrarea probei cu 
expertiza contabilă pentru stabilirea în concret a cuantumului drepturilor datorate către fiecare 
salariat în parte. 

Legal citat, pârâtul Spitalul Municipal de UrgenŃă din Bârlad a depus întâmpinare în 
cuprinsul căreia, în esenŃă, a arătat că dispoziŃiile art.13 din HG nr. 281/1993, privind 
salarizarea personalului din unităŃile bugetare nu sunt imperative, în sensul că unităŃile 
bugetare unităŃile bugetare „pot”  constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote 
de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
acestora, în condiŃiile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, 
fără a se depăşi valoarea economiilor realizate. Mai mult, acest premiu se acordă doar 
salariaŃilor care au avut rezultate apreciate ca valoroase.  

Concluzionând, îşi justifică poziŃia prin faptul că unitatea nu a realizat economii prin 
reducerea cheltuielilor cu salariile în perioada 2006-2009, justifică neacordarea acestor 
drepturi. 

La termenul din data de 7 octombrie 2010, instanŃa, din oficiu, a invocat excepŃia 
prescripŃiei dreptului la acŃiune în sens material pentru perioada 10 mai 2006- 17 iunie 2006. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1244/14.10.2010 Tribunalul Vaslui a admis excepŃia 
prescripŃiei dreptului la acŃiune în sens material, invocată din oficiu de instanŃa de judecată 
pentru perioada 10 mai 2006 – 17 iunie 2006 şi a respins ca prescrisă cererea formulată de 
reclamantul „Sindicatul JudeŃean „S.”” Vaslui pentru această perioadă. 

A respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul „Sindicatul JudeŃean „S.”” 
Vaslui în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Municipal de UrgenŃă , pentru perioada 18 iunie 
2006 – 18 iunie 2009. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă a reŃinut: 
Potrivit art. 283, alin.1 lit.c din Codul muncii, cererile în vederea soluŃionarii unui 

conflict de munca pot fi formulate „în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, 
în situatia în care obiectul conflictului individual de munca consta în plata unor drepturi 
salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum şi în cazul raspunderii 
patrimoniale a salariatilor fata de angajator”, acesta fiind şi termenul general de prescripŃie de 
drept comun de 3 ani, prevăzut de Decretul nr. 167/1958, art. 3 raportat la art. 7. Întrucât 
acŃiunea se referă la plata unor drepturi salariale neacordate începând cu data de 10 mai 2006, 
raportat la data introducerii cererii de chemare în judecată - 18.06.2009 şi faŃă de dispoziŃiile 
legale invocate s-a constatat că pentru perioada 10 mai 2006 - 17 iunie 2006, dreptul la 
acŃiune în sens material este prescris.  

Referitor la fondul cauzei, s-a reŃinut că reclamanŃii au calitatea de salariaŃi ai 
Spitalului Municipal de UrgenŃă din Bârlad, fiind în acelaşi timp şi membri ai Sindicatului 
„S.” Vaslui. Prin cererea introductivă au solicitat obligarea pârâtului la plata premiilor lunare 
în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual începând cu data 
de 10 mai 2006, întemeindu-şi cererea pe dispoziŃiile art 96 alin.2 lit.b din Contractul colectiv 
de muncă încheiat la nivel de unitate pentru anii 2006 - 2008 şi 2009 - 2011. 

Premiul lunar în limita a 2 % din fondul de salarii este reglementat de HG nr. 
281/1993 privind salarizarea personalului din unităŃile bugetare şi OUG nr. 115/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităŃile sanitare publice din 
sectorul sanitar. 

În conformitate cu dispoziŃiile art. 21 din OUG nr.115/2004, “ordonatorii de credite 
pot acorda premii în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, 
cu încadrarea în bugetele de venituri şi cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului 
salariaŃilor care au realizat sau au participat direct la obŃinerea unor rezultate în activitate 
apreciate ca valoroase. De asemenea, acest fond de premiere se poate constitui doar în 
cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a se depăşi 



valoarea acestora. 
InstanŃa a apreciat că normele legale incidente în cauză nu sunt imperative, ci 

dispozitive, şi, în situaŃia în care pârâtul s-a confruntat cu o acută lipsă de surse financiare 
reflectată în obligaŃii de plată neachitate , neconstituirea fondului de premiere de 2% apare ca 
legitimă. 

Mai mult, cu privire la capătul de cerere constând în obligarea intimatei la plata 
drepturilor salariale pentru anii 2007 - 2008, s-a constatat că prin procesul verbal încheiat la 
data de 10 decembrie 2007 în şedinŃa Comitetului director s-a convenit să se renunŃe la 
acordarea premiului de 2% în schimbul acordării tichetelor cadou, situaŃia fiind identică şi în 
anul 2008, când salariaŃilor le-au fost acordate în compensare prime de Paşte şi de Crăciun.  

Din documentaŃia depusă la dosarul cauzei, precum şi din concluziile raportului de 
expertiză contabilă efectuată în cauză, reiese că unitatea pârâtă nu a avut în perioada 2006 - 
2009 economii în ceea ce priveşte cheltuielile salariale şi în bugetele de venituri şi cheltuieli 
întocmite nu au fost incluse sume de bani necesare acordării premiului de 2% din cheltuielile 
cu salariile.  

Este cert că potrivit art. 49 aliniat ultim din CCM la nivel de ramură sanitară şi 
asistenŃă socială nr.54984/2001, cu valabilitatea prelungită până în anul 2006 şi potrivit 
art.94.al.l pct.2 lit.b din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate sanitară în vigoare 
se impune acordarea acestor premii. Însă potrivit dispoziŃiilor art.13 din I. 281/1993 şi OUG 
115/2004 nu obligă unitatea pârâtă la plata unor premii în cuantum de 2% din fondul de 
salariu, ci creează acesteia posibilitatea de a constitui asemenea fond de premiere cu condiŃia 
încadrării în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs Sindicatul JudeŃean „S.”, prin reprezentant 
legal, considerând-o nelegală şi netemeinică. 

A motivat recurentul că dispoziŃiile contractului colectiv de muncă, art.90 pct.2lit.b 
prevăd acordarea unor premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente 
personalului contractual, dispoziŃii obligatorii potrivit art.239 şi 243 din Codul muncii. În 
plus, a arătat că dispoziŃiile art.263 al.4 din Codul muncii prevăd că, contractul colectiv de 
muncă încheiat cu respectarea dispoziŃiilor legale constituie legea părŃilor. 

A mai motivat recurentul că nu prezintă relevanŃă faptul că dispoziŃiile art.21 din OUG 
115/2004 prevăd că ordonatorii de credite pot acorda premii în limita a 2% în condiŃiile în 
care contractul colectiv de muncă stabileşte în urma negocierii colective că salariul cuprinde 
şi aceste sume. Indică dispoziŃiile art.155 din Codul muncii şi art.40 al.2 din Codul muncii.  

A mai motivat recurentul că angajatorul a recunoscut obligaŃia sumată prin contractul 
colectiv, precum şi faptul că nu a inclus în bugetul de venituri şi cheltuieli acest procent 
necesar pentru acordarea premiilor lunare, ca urmare a lipsei resurselor financiare şi a 
deficitului contrabil. Or, angajatorul nu-şi poate invoca propria culpă. Câştigarea unui drept 
salariale nu poate fi anulată printr-o simplă afirmaŃie. 

În plus, a arătat că nu poate fi primită apărarea pârâtului în sensul în care prin 
încheierea procesului verbal din 10.12.2007 între Comitetul Director al Spitalului şi Sindicat 
s-a renunŃat la acordarea premiilor, fiind contrar dispoziŃiilor art.38 din Codul muncii. 

InstanŃa nu a dat eficienŃă dispoziŃiilor expertizei contrabile din care rezultă atât culpa 
angajatorului în îndeplinirea obligaŃiei asumate cât şi neglijenŃa în acordarea acestor sume. 

A mai motivat recurenta că instanŃa a admis în mod greşit excepŃia prescrierii 
dreptului la acŃiune. Conform dispoziŃiilor art.283 lit.c din Codul muncii dreptul la acŃiune s-a 
născut la data când obligaŃia de plată a premiilor a devenit scadentă, mai exact în fiecare lună 
următoare datei încheierii contractului colectiv de muncă. 

Intimatul Spitalul Municipal de UrgenŃă , prin reprezentant legal, formulează 
întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Intimatul a arătat că dispoziŃiile art.13 din HG nr. 281/1993, privind salarizarea 
personalului din unităŃile bugetare nu sunt imperative, în sensul că unităŃile bugetare unităŃile 
bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra 
fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora, în condiŃiile în care 
se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a se depăşi valoarea 



economiilor realizate. Mai mult, acest premiu se acordă doar salariaŃilor care au avut rezultate 
apreciate ca valoroase.  

A mai arătat intimatul că nu a realizat economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile 
în perioada 2006-2009, împrejurare ce justifică neacordarea acestor drepturi. 

Examinând probele administrate în faza primului ciclu procesual în raport de criticile 
de recurs formulate, apărările intimatului, dispoziŃiile legale incidente şi hotărârea recurată 
Curtea a constatat recursul nefondat. 

ExcepŃia prescrierii dreptului la acŃiune a fost soluŃionată în mod corect de către prima 
instanŃă. Drepturile revendicate de reclamant privesc intervalul 10 mai 2006 - 18.06.2009. 
Termenul de prescripŃie este cel indicat de instanŃa de fond de 3 ani de la data de la data 
naşterii dreptului la acŃiune, conform art. 283, alin.1 lit.c din Codul muncii, coroborat cu 
prevederile Decretului nr. 167/1958, art. 12. Întrucât acŃiunea priveşte plata unor drepturi 
salariale succesive, începând cu data de 10 mai 2006, dreptul la acŃiune cu privire la fiecare 
din aceste prestaŃiuni se stinge printr-o prescripŃie deosebită. Prin urmare, pentru perioada 10 
mai 2006 - 17 iunie 2006, dreptul la acŃiune în sens material este prescris.  

În ceea ce priveşte fondul litigios Curtea a constatat că judecătorii cauzei au pronunŃat 
o sentinŃă legală şi temeinică.  

Recurentul - reclamant, Sindicatul JudeŃean „S.”, în numele membrilor de sindicat, 
fundamentează cererea de obligare a intimatului Spitalul Municipal de UrgenŃă la plata 
premiului lunar de 2% pentru perioada 18 iunie 2006 – 18 iunie 2009, pe Contractul colectiv 
de muncă la nivel de unitate. 

Curtea a observat că potrivit dispoziŃiilor art.94 (2) lit.b din Contractul colectiv de 
muncă la nivel de unitate pe anii 2006 – 2008 şi art.96 (2) lit.b din Contractul colectiv de 
muncă la nivel de unitate pe anii 2009 – 2011 între drepturile salariale sunt incluse şi premiile 
lunare de 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, ultimul contract 
făcând şi menŃiunea „în limita bugetului aprobat”. În ambele contracte colective (la art.94 
al.1, respectiv 92 a.1) se menŃionează că în scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi 
prevăzute contractul colectiv părŃile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea 
fondurilor aferente şi a surselor de constituire, înainte de adoptarea bugetului unităŃii, cu 
respectarea legislaŃiei în vigoare. 

Curtea a mai notat că membrii de sindicat fac parte din categoria personalului 
unităŃilor bugetare şi ca atare, dispoziŃiile contractului colectiv de muncă la nivel de unitate 
trebuie studiate şi aplicate coroborat cu dispoziŃiile art.9 din Contractul colectiv de muncă la 
nivel naŃional pe anii 2007 – 2010, care fac trimitere la includerea drepturilor din contractele 
colective în actele normative, precum şi dispoziŃiile art.263 al.4 din Codul muncii 

În aceste circumstanŃe, în mod corect prima instanŃă a analizat dreptul reclamanŃilor la 
premiul lunar de 2% prin prisma dispoziŃiilor Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate 
combinat cu dispoziŃiile art.13 din I. 281/1993 şi OUG 115/2004. Aceasta deoarece, aşa cum 
a reŃinut şi Curtea ConstituŃională prin Decizia nr. 292 din 1 iulie 2004, convenŃiile colective 
sunt izvor de drept, dar forŃa lor juridică nu poate fi superioară legii. În consecinŃă, convenŃiile 
colective sunt garantate în măsura în care nu încalcă prevederile legale în materie". În caz 
contrar "s-ar încălca un principiu fundamental al statului de drept, şi anume primordialitatea 
legii în reglementarea relaŃiilor sociale".  

Prin consecinŃă, includerea acestui drept cu caracter salarial în actul de reglementare 
secundară (în convenŃiile colective) face ca acordarea acestuia să se facă tot în condiŃiile 
reglementate de actul primar (OUG nr.115/2004). 

Astfel, prin art.21 din OUG nr.115/2004, legiuitorul a statuat asupra faptului că 
“ordonatorii de credite pot acorda premii în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente 
personalului contractual, cu încadrarea în bugetele de venituri şi cheltuieli. Premiile se pot 
acorda în cursul anului salariaŃilor care au realizat sau au participat direct la obŃinerea unor 
rezultate în activitate apreciate ca valoroase. De asemenea, acest fond de premiere se poate 
constitui doar în cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu 
salariile, fără a se depăşi valoarea acestora.” Totodată, Curtea a relevat  că nu trebuie 
absolutizat caracterul obligatoriu al convenŃiilor colective şi că acestea trebuie analizate prin 



corelare cu actele normative incidente. Acest mod de analiză a contractelor nu este de natură a 
duce la nesocotirea dispoziŃiilor art. art.239 şi 243 din Codul muncii invocate de recurent. 

Curtea a observat că normele anterior citate, ale art.21 din OUG nr.115/2004, nu sunt 
imperative, ci dispozitive, beneficiul premiului de 2% nu reprezintă un drept, ci o vocaŃie ce 
se poate realiza doar în condiŃiile în care „doar în cazurile în care se realizează economii prin 
reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a se depăşi valoarea acestora”. 

Din raportul de expertiză efectuat în cauză, ce a fost avut în vedere de prima instanŃă 
la darea soluŃiei, rezultă că angajatorul s-a confruntat cu o acută lipsă de surse financiare ce s-
a reflectat în obligaŃii de plată neachitate, motiv pentru care nu s-a putut constitui 
neconstituirea fondul de premiere de 2%. 

Pentru aceste considerente, Curtea a constatat că prima instanŃă a pronunŃat o sentinŃă 
legală şi temeinică, motive pentru care, în temeiul dispoziŃiilor art.312 C.pr.civ. a respins 
recursul şi a menŃinut ca legală şi temeinică sentinŃa recurată. 

 

9. Încălcarea dreptului la un proces echitabil din perspectiva modului de 
evaluarea a probelor administrate în cauză de către judecătorii fondului 

Modul de apreciere a probelor cauzei de către judecătorii fondului, 
raŃionamentul logico-juridic care a stat la baza soluŃionării cauzei nu aduce 
atingere principiului procesului echitabil, consfinŃit de art.6 din ConvenŃie. 
Este adevărat că reclamanta recurentă se afla într-o serioasă dificultate în 
a prezenta proba potrivită rezolvării drepturilor litigioase (constând în 
statele de plată, dovezile de efectuare a plăŃii salariilor şi de acordare a 
concediului de odihnă) şi ca atare de a-şi susŃine cauza cu eficienŃa dorită. 
Acesta este şi motivul pentru care, în cazul litigiilor de muncă, legiuitorul a 
prevăzut în sarcina angajatorului obligaŃia de a depune la dosar 
documentele necesare pentru dovada derulării raporturilor de muncă, a 
drepturilor şi obligaŃiilor ce decurg din acestea, conform art.287 din Codul 
muncii. Reclamanta trebuia să-şi formuleze apărări pe actele prezentate de 
angajator la dosar, şi chiar de expert în susŃinerea raportului de expertiză, 
întrucât doar înscrisurile dosarului sunt cele ce formează obiectul analizei 
judecătorului şi nicidecum eventualele acte aflate la angajator şi nedepuse 
cauzei. 

Decizia nr. 250 din 4 martie 2011  

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 5113/99/2009 la 
data de 27.07.2009 de reclamanta I.E. a solicitat obligarea pârâtului S.C „A.” S.A Belceşti, la 
plata drepturilor băneşti reprezentând salariile nete ce includ şi sporul vechime de 25% 
conform contractului individual de muncă pe perioada 2007-2009; obligarea la plata 
contribuŃiei C.A.S., sănătate şi şomaj din anul 1995 către bugetul de stat. 

Precizează reclamanta că din anul 1997 pârâta a eşalonat plata datoriilor faŃă de stat şi 
nu mai acordă salarii pe state de plată ci pe dispoziŃii de plată, astfel că salariatul nu poate 
urmări dacă angajatorul respectă negocierea salariilor prin actele adiŃionale la contractele de 
muncă sau sporurile de vechime. 

A mai precizat că în anul 2007, a negociat cu pârâta un salariu de 600 lei noi plus spor 
de vechime, într-un act adiŃional care nu a fost respectat de către pârâŃi, în ianuarie şi în 
decembrie neprimind acest salar şi nici sporul de vechime. 

 De asemenea, în anul 2008 reclamanta a negociat cu pârâta un salariu de 1000 lei noi 
plus spor de vechime printr-un act adiŃional încheiat la I.T.M Iaşi ce nu a fost respectat, 
dimpotrivă există două acte adiŃionale nesemnate de către reclamanta şi care au fost luate în 
calcul de pârâtă. 

 S-a mai precizat că în anul 2009 s-a negociat cu pârâta un salariu de 1040 lei care nu a 
fost operat în carnetul de muncă iar în urma sesizării la I.T.M cu nr. 149780/21.07.2009 i s-a 



răspuns că n u sunt în măsură să forŃeze unitatea pârâtă pentru a-şi respecta actele depuse la 
I.T.M. 

Intimata S.C „A.” S.A Belceşti, a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea acŃiunii deoarece în luna decembrie 2003 pârâta a obŃinut aprobarea la eşalonarea 
la plata datoriilor faŃă de bugetul de stat pe o perioadă de 5 ani, ultimele plăŃi făcându-le în 
luna iulie 2007, iar în luna oct. 2009 sunt cu plata impozitului pe salarii achitat. 

Pârâta a mai precizat că în anul 2007 a negociat cu reclamanta un salariu de 600 lei noi 
pe care aceasta l-a primit iar pentru sporul de vechime de 25 % neacordat s-au depus la ITM 
Iaşi state de plată şi declaraŃii rectificative. În luna aprilie 2008 pârâta a negociat cu 
reclamanta un salariu de 1000 lei noi şi s –a semnat actul adiŃional dar acesta nu a fost 
completat cu datele de identitate ale reclamantei din culpa acesteia pentru a se depune la 
I.T.M fiind depus ulterior de dânsa cu un salariu majorat de la 1.03.2008 şi nu 1.04.2008 aşa 
cum s-a convenit. Majorarea salariului de 1.01.209 şi sporul de 25 % s-au acordat din 
momentul încheierii actelor adiŃionale, reclamanta semnând statele de plată. 

FaŃă de datoriile pârâtei cu privire la bugetul de asigurări, aceasta a precizat că s-au 
făcut plăŃi la bugetul de asigurări pentru pensii şi că pe măsură ce se primesc subvenŃii se vor 
achita datoriile. 

InstanŃa a invocat la termenul de judecată din 21.10.2009 excepŃia lipsei calităŃii 
procesuale active a reclamantei pentru cererea privind plata contribuŃiilor de şomaj, C.A.S şi 
sănătate de către pârâtă către bugetul de stat. 

Reclamanta a făcut precizări că a solicitat acordarea de drepturi băneşti pentru 
perioadele: ianuarie-decembrie 2007 pentru un salariu de 600 lei rezultând un total de 1954 
lei, împreună cu sporul de vechime de 25 %, ianuarie - decembrie 2008 pentru un salariu de 
1000 lei plus spor de vechime de 25 % rezultând un total de 7800 lei şi iulie - noiembrie 2009 
pentru un salariu lunar de 1040 lei plus spor de vechime de 25 % rezultând un total de 16254 
lei. 

În urma acestor precizări instanŃa a constatat că excepŃia invocată devine inoperantă. 
Pârâta SC „A.” SA BELCEŞTI, şi-a precizat poziŃia procesuală faŃă de aceste 

precizări, în sensul că a indicat salariile nete ce includ şi sporurile de vechime cuvenite 
reclamantei în perioada ianuarie - decembrie 2007 în sumă de 6985 lei noi dintre care s-a 
achitat suma de 6929 lei noi; ianuarie - decembrie 2008 în sumă de 10119 lei noi dintre care 
s-a achitat 10114 lei noi; ianuarie – octombrie 2009 în sumă de 9376 lei noi dintre care s-a 
achitat suma de 8687 lei noi. 

RestanŃa salarială a pârâtei faŃă de reclamanta în perioada solicitată este de 720 lei noi 
pe care pârâta a precizat că o achită până la data de 15.12.2009 iar plata contribuŃiilor de 
şomaj, C.A.S şi sănătate s-a făcut în baza ordinelor de plată 1-3/ 2.12.2009. 

 S-a administrat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză contabilă având ca obiective 
verificarea statelor de plată din perioada ianuarie 2007-2009, în ce priveşte drepturile salariale 
cuvenite reclamantei; să se verifice dacă s-a făcut rectificarea corectă din punct de vedere 
contabil conform controlului I.T.M cu privire la neacordarea sporului de vechime şi a 
salariului negociat; să se precizeze modul în care s-a făcut plata sau dispoziŃia de plată, să se 
calculeze contribuŃia datorată de angajat şi angajator la C.A.S şi şomaj din ianuarie 2007 până 
în prezent şi dacă au fost virate aceste contribuŃii la bugetul de stat. 

Prin sentinŃa civilă nr.2064 din 27.10.2011 Tribunalul Iaşi a respins acŃiunea formulată 
de reclamanta I.E. în contradictoriu cu pârâta S.C. „A.” S.A. Belceşti, judeŃul Iaşi. 

A respins cererea pârâtei privind acordarea cheltuielilor de judecată. 
InstanŃa, analizând actele şi lucrările dosarului, a constatat că reclamanta a solicitat 

obligarea pârâtului S.C „A.” S.A BELCEŞTI, la plata drepturilor băneşti reprezentând 
salariile nete ce includ şi sporul vechime de 25% pe perioada 2007-2008, iulie - noiembrie 
2009. 

Reclamanta este angajata societăŃii pârâte din anul 1987 conform contractului de 
muncă de la dosar, în funcŃia de secretar dactilograf II, ulterior pe funcŃia de secretar – casier 
iar prin actul adiŃional nr. 1/ 2008 la contractul individual de muncă nr. 1245/2003 s-a majorat 
salariul de la 600 la 1000 plus spor de vechime, act adiŃional care este semnat de ambele părŃi 



şi înregistrat la I.T.M Iaşi sub nr. 84745/ 16.04.2008. 
 Conform statelor de plată depuse la dosar, în anul 2007 reclamanta a avut un salariu 

de bază de 600 lei noi plus un spor de vechime de 25 %, în anul 2008 un salariu de bază de 
1000 lei noi plus spor de vechime de 25 %, iar în anul 2009 un salariu de bază de 1040 leiplus 
spor de vechime de 25 %. 

Pârâta a făcut dovada cu statele de plată de la dosar, că reclamanta a semnat statele de 
plată pe lunile ianuarie – iunie 2009 pentru un salariu negociat de 1040 lei iar prin dispoziŃiile 
de plată depuse la dosar, pârâta face dovada că i-a achitat reclamantei c/valoarea salariului de 
1000 lei în data de 28.06.2009 30.06.2009 şi 06.11.2009. 

Din raportul de expertiză contabilă efectuat de expert s-a reŃinut că în perioada 
ianuarie 2007-2009 s-au achitat următoarele drepturi salariale reclamantei; pentru anul 2007- 
5843 lei, pentru anul 2008 – 6198 lei iar pentru anul 2009 - 11499 lei. 

 Statele de plată fiind recalculate în ce priveşte sporurile şi salariul negociat în urma 
controlului efectuat de către I.T.M în data de 14.08.2009, rezultă următoarele salarii 
recalculate; pe anul 2007 - la un salariu negociat de 600 lei plus spor de vechime de 25 % 
suma de 6985 lei din care s-a achitat suma de 7921 lei , pe anul 2008 la un salariu negociat 
din martie de 1000 lei plus spor de vechime de 25 % suma de 10119 lei din care s-a achitat 
10144 lei, şi pe ianuarie - decembrie 2009, la un salariu negociat de 1040 lei plus spor de 
vechime de 25 % suma de 11488 lei dintre care s-a achitat 11606 lei.  

Expertiza contabilă precizează că pârâta a achitat în plus suma de 75 lei în urma 
recalculărilor reprezentând spor de vechime iar contribuŃiile datorate la angajator la CAS şi 
şomaj au fost virate în parte la bugetul statului. 

 De asemenea, în urma răspunsului la obiecŃiuni la raportul de expertiză s-a reŃinut că 
deşi ini Ńial s-a menŃionat că în luna dec. 2007- 2008 nu s-a acordat sporul de vechime, după 
recalculare s-a acordat în luna decembrie 2009, în sumă de 400 lei reprezentând diferenŃa pe 
cei 2 ani anteriori. 

 InstanŃa a constatat din probele administrate că reclamanta nu a dovedit faptul că 
pârâta nu i-a plătit drepturile salariale reprezentând salariul negociat plus spor de vechime de 
25 % pe perioada solicitată, dimpotrivă, acestea au fost achitate la zi. 

 Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară depusă la dosar de către reclamanta şi 
din care rezultă că pârâta are o datorie faŃă de reclamantă raportat la statele de plată din 2005- 
2009 în sumă de 6444,87 lei nu poate fi analizat de către instanŃă ca fiind o probă concludentă 
cât timp s-a administrat proba cu expertiza contabilă în dosarul cauzei, experta răspunzând şi 
la obiecŃiunile formulate de reclamanta iar instanŃa a apreciat că nu se impune efectuarea unei 
contra-expertize. 

 De altfel, în raportul extrajudiciar s-au calculat drepturile salariale ale reclamantei din 
anul 2005 iar cererea prezentă vizează drepturile salariale ale acesteia pe perioada 2007 - 
2009, experta precizând, chiar şi în cadrul acestui raport, că sporul de vechime de 25% a fost 
recalculat corect începând cu 1.01.2007. 

 Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta I.E. considerând-o nelegală şi 
netemeinică. 

A motivat recurenta că nu a avut parte de un proces echitabil. Prima instanŃă a pus 
temei pe un raport de expertiză şi răspunsul la obiecŃiunile formulate la acesta, întocmit 
neprofesional de expertul desemnat în cauză. Expertul nu a făcut delimitarea legală între 
sediul pârâtei din comuna Belceşti şi actualul sediu din Iaşi, ceea ce o îndreptăŃeşte să creadă 
că expertul nu s-a prezentat la sediul la care se află întreaga documentaŃie. Expertul nu a 
răspuns detaliat la toate obiectivele trasate, şi nu a precizat dacă statele de plată sunt semnate 
de recurentă. S-a reŃinut în raport, fără un suport probator, că anterior şi ulterior perioadei 
stabilite în expertiză i s-au plătit sume de bani, menŃiunile cu privire la zilele de concediu 
acordate în anul 2010, precum şi faptul că soldul din anul 2006 este de 1068 lei. 

Recurenta a arătat că raportul de expertiză extrajudiciar contrazice în totalitate raportul 
de expertiză întocmit de expertul desemnat în cauză, în raportul extrajudiciar regăsindu-se 
drepturile la care a solicitat să fie obligat pârâtul. 

A mai motivat recurenta că în mod greşi a acceptat instanŃa modalitatea de plată a 



salariului opus de pârâtă, şi anume prin dispoziŃie de plată şi nu stat de plată. 
A mai motivat recurenta că hotărârea este nelegală şi pentru faptul că instanŃa s-a 

pronunŃat numai pe raportul de expertiză şi nu a fundamentat hotărârea pe legile aplicabile, 
respectiv codul muncii,contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă. 

În fine, recurenta motivează că în mod greşit s-a reŃinut lipsa sa de calitate procesual 
activă în cererea de obligare a angajatorului la plata către bugetul statului a sumelor 
reprezentând contribuŃiile reŃinute pe statul de plată. InstanŃa nu precizează baza legală care a 
determinat-o să pronunŃe această soluŃie. Sumele reprezentând contribuŃii fac parte din 
salariul său brut şi ca atare sunt tot din veniturile sale, iar pe viitor nu se va putea folosi de 
beneficiul acordat de plata lor pentru că angajatorul nu le-a virat. 

Intimata S.C „A.” S.A Belceşti a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat.  

Examinând probele administrate în faza primului ciclu procesual în raport de motivele 
de recurs invocate, apărările intimatei şi dispoziŃiile legale aplicabile, Curtea a reŃinut 
următoarele: 

Din modul în care sunt redactate motivele de recurs Curtea a observat că recurenta 
invocă încălcarea dreptului la un proces echitabil din perspectiva modului de evaluarea a 
probelor administrate în cauză de către judecătorii fondului. 

Sub acest aspect trebuie menŃionat că din jurisprudenŃa CEDO (ex.cazul Dombo 
Beheer B.V. contra Olandei, hot. din 27.10.1993) se degajă anumite principii legate de 
noŃiunea de proces echitabil. Astfel, exigenŃa egalităŃii armelor, în sensul unui echilibru just 
între părŃi, implică obligaŃia instanŃei de a oferi fiecărei părŃi o posibilitate rezonabilă de a-şi 
prezenta cauza – inclusiv probele - în condiŃiile în care să nu o plaseze într-o situaŃie de 
dezavantaj net în comparaŃie cu adversarul său. 

Verificând succesiunea desfăşurării litigiului, sub aspectul administrării probelor s-a 
reŃinut că procesul s-a desfăşurat în concreto în condiŃii echitabile. Astfel, expertul desemnat 
în cauză avea a răspunde la obiectivele trasate de instanŃă, pe baza documentelor administrate 
în cursul cercetării judecătoreşti, şi ca atare nu era necesară o deplasare la sediul 
angajatorului. În acest context, nu prezintă relevanŃă sediul societăŃii intimate. 

Este adevărat că reclamanta recurentă se afla într-o serioasă dificultate în a prezenta 
proba potrivită rezolvării drepturilor litigioase (constând în statele de plată, dovezile de 
efectuare a plăŃii salariilor şi de acordare a concediului de odihnă) şi ca atare de a-şi susŃine 
cauza cu eficienŃa dorită. Acesta este şi motivul pentru care, în cazul litigiilor de muncă, 
legiuitorul a prevăzut în sarcina angajatorului obligaŃia de a depune la dosar documentele 
necesare pentru dovada derulării raporturilor de muncă, a drepturilor şi obligaŃiilor ce decurg 
din acestea, conform art.287 din Codul muncii. Reclamanta trebuia să-şi formuleze apărări pe 
actele prezentate de angajator la dosar, şi chiar de expert în susŃinerea raportului de expertiză, 
întrucât doar înscrisurile dosarului sunt cele ce formează obiectul analizei judecătorului şi 
nicidecum eventualele acte aflate la angajator şi nedepuse cauzei. 

Curtea a notat că modul de apreciere a probelor cauzei de către judecătorii fondului, 
raŃionamentul logico-juridic care a stat la baza soluŃionării cauzei nu aduce atingere 
principiului procesului echitabil, consfinŃit de art.6 din ConvenŃie. 

Curtea a analizat rezultatul evaluării probelor de către instanŃa de fond, ca motiv de 
modificare a recursului, conform dispoziŃiilorart.304 ind.1 C.pr.civ. 

Problema litigioasă, astfel cum a fost detaliată în acŃiunea introductivă şi precizările 
ulterioare, primite de instanŃa de fond constă în determinarea drepturilor salariale cuvenite 
reclamantei pentru intervalul 01 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2009, (ce includ salariul, 
sporul de vechime şi prima anuală de vacanŃă) precum şi acordarea diferenŃei de concediu de 
odihnă pentru anii 2007, 2008 şi 2009. Aceste drepturi revendicate de reclamantă au făcut 
obiect al analizei de către expertul desemnat în cauză. 

Curtea a reŃinut că instanŃa de fond şi-a fundamentat decizia exclusiv pe concluziile la 
care a ajuns expertul prin lucrarea efectuată, fără a analiza şi documentele care au stat la baza 
întocmirii raportului. Examinarea acestor documente, prin raportare la dispoziŃiile contractului 
individual de muncă şi ale codului muncii, dezvăluie faptul că, concluziile la care a ajuns 



expertul şi prin însuşirea acestora, şi instanŃa, sunt greşite. 
1. Conform contractului individual de muncă şi actelor adiŃionale acestuia, 

recunoscute de părŃi şi menŃionate şi de instanŃa de fond, în perioada ianuarie 2007 – februarie 
2008 reclamanta a avut un salariu brut de 750 de lei ( salariu de bază şi sporul de vechime) şi 
net de 596 lei ( conform statelor de plată s-a aplicat deducerea personală), pentru perioada 
01.03.2008 – decembrie 2008 un salariu brut de 1250 lei (salariu de bază şi sporul de 
vechime) şi un salariu net de 941 lei, iar pentru perioada ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009 
un salariu brut de 1300 lei. 

Curtea a relevat  că potrivit dispoziŃiilor art.163 din 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”. 

În acest context legal, Curtea a reŃinut ca documente de plată atât statele de plată, cât 
şi dispoziŃiile de plată. 

Conform statelor de plată, inclusiv cele rectificative, pentru intervalul 01.01.2007 – 
31.12.2009 reclamantei I.E. i se cuveneau drepturi salariale în sumă totală de 28206,77 lei 
(net) . Această sumă cuprinde pe lângă salariu şi sporul de vechime în muncă pe toată 
perioada în discuŃie, inclusiv pentru luna decembrie 2007 şi decembrie 2008 (ce nu a fost 
calculat nici prin statele de plată, nici prin fluturaşii de salariu).  

Din această sumă, Curtea a constatat că prin dispoziŃiile de plată: nr.02/27.05.2007, 
nr.4/09.08.2007, nr.15/18.08.2007, nr.02/16.10.2007, nr.09.21.12.2007, nr.07/15.02.2008, 
nr.06/21.08.2008, nr.02/01.11.2008, nr.03/02.12.2008, nr.07/18.12.2008, nr.05/28.06.2009, 
nr.07/30.06.2009, nr.03/06.11.2009, nr.09/15.12.2009 şi nr.1/31.03.2010 şi prin statele de 
plată semnate de reclamantă din lunile ianuarie – iunie 2009, angajatorul S.C „A.” S.A 
Belceşti a achitat suma totală de 27.460 lei (net). 

Prin urmare, restul drepturilor salariale datorate şi neachitate, cu includerea sporului 
de vechime pentru intervalul 01.01.2007 – 31.12.2009 este de 746,77 lei, (net) sumă la care a 
fost obligat angajatorul. 

2. Curtea a observat că părŃile au negociat prin contractul individual de muncă nr. 
1245/2003 la lit.J, pct.2 litc) o primă de vacanŃă echivalentă unui salariu. Hotărârea AGA din 
02.04.2005 invocată de S.C „A.” S.A Belceşti şi reŃinută şi de expert în raport nu poate 
constitui temei al neacordării acestei prime. Între părŃi nu a intervenit un acord pe modificarea 
acestui element salarial, în sensul eliminării lui. A accepta că hotărârea indicată produce 
efecte asupra contractului de muncă, ar însemna accepta că angajatorul a intervenit 
discreŃionar în raportul de muncă şi a modificat unilateral un element de bază, contrar 
dispoziŃiilor art.41 (1) din Codul muncii. 

Prin urmare, angajatorul va fi obligat şi la plata sumei de 2443 lei prima de vacanŃă 
pentru anii 2007, 2008, 2009 ( 600 lei pentru 2007,884 lei pentru 2008 şi 959 pentru 2009), 
conform salariului avut pe perioada de referinŃă. 

3. În ceea ce priveşte criticile recurentei - reclamante privind excepŃia lipsei calităŃii 
procesual active în cererea de obligare a angajatorului la virarea sumelor cu titlu de contribuŃii 
la bugetul statului, Curtea a reŃinut că prima instanŃă nu s-a pronunŃat pe o atare excepŃie. 
Aceasta întrucât, instanŃa a avut în vedere limitele sesizării, conform precizărilor de la dosarul 
de fond, prin care reclamanta nu a mai investit instanŃa şi cu cererea de obligare a 
angajatorului la virarea sumelor cu titlu de contribuŃii la bugetul statului. 

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul dispoziŃiilor art.304 ind.1 combinat cu 
art.312 C.pr.civ., a admis recursul şi a modificat în tot sentinŃa recurată, admiŃând recursul 
formulat de reclamanta I.E. împotriva sentinŃei civile nr. 2064 din 27 10 2010 pronunŃată de 
Tribunalul Iaşi, sentinŃă pe care a modificat-o în tot. AcŃiunea a fost admisă aşa cum a fost 
precizată, formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta SC „A.” SA Belceşti, pe care a 
obligat-o să îi plătească reclamantei suma de 746,77 lei reprezentând drepturi salariale pentru 
intervalul 01.01.2007 – 31.12.2009, suma de 2443 lei prima de vacanŃă pentru anii 2007, 
2008, 2009. 



10. Concediere pentru necorespundere profesională în temeiul disp. art. 61 lit. d) 
Codul muncii 

ReŃinerea necorespunderii profesionale a salariatului  presupune fie o 
necunoaştere, fie o stăpânire insuficientă a regulilor specifice unei meserii, 
profesii ori activităŃi şi care trebuie a fi dovedite de către angajator, 
acesteia revenindu-i obligaŃia de a proba carenŃele profesionale ale 
salariatului, şi nicidecum neîndeplinirea accidentală a unor obligaŃii de 
serviciu, chiar dacă aceasta este imputabilă salariatului, în atare din urmă 
situaŃie salariatul răspunzând disciplinar. 

Pentru a se considera că salariatul este necorespunzător profesional, trebuie  ca 
neîndeplinirea unor sarcini de serviciu să nu fie urmarea culpei 
salariatului. 

Ori, nu se poate reŃine că salariatul este necorespunzător profesional funcŃiei pe 
care o îndeplinea la angajator, în condiŃiile în care faptele imputate 
contestatorului constau în încălcarea frecventă de către intimat a 
prevederilor notei interne privind termenul de ridicare a documentelor de 
plată de la clienŃi şi de depunere la sediul firmei. 

Decizia nr.7 din 7 ianuarie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr.1927 din 08.10.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost admisă 
contestaŃia formulată de contestatorul G.B.-C. în contradictoriu cu intimata S.C. „R.” S.R.L. 
Târgovişte, jud. DâmboviŃa. 

A fost anulată decizia nr. 432/03.11.2009 emisă de intimată, care a fost obligată să-l 
reintegreze pe contestator pe postul deŃinut anterior încetării contractului individual de muncă. 

A fost obligată intimata să achite contestatorului o despăgubire egală cu salariile 
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu 
data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrare. 

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că, prin contestaŃia promovată 
contestatorul G.B.-C. a chemat în judecată pe intimata S.C. „R.” S.R.L., solicitând anularea 
deciziei nr. 432/03.11.2009, reintegrarea pe postul deŃinut anterior şi obligarea intimatei la 
plata drepturilor salariale restante calculate până la data reintegrării. 

În motivarea contestaŃiei sale, contestatorul a susŃinut că în dosarul nr. 7148/99/2009 
al Tribunalului Iaşi a contestat o decizie de concediere emisă de angajator, decizie 
recunoscută ca nelegală de însăşi firma pârâta. În acel dosar a fost depusă şi decizia contestată 
în prezenta cauză, decizie care însă nu i-a fost comunicată în mod legal, conform dispoziŃiilor 
Codului muncii. Or, depunerea deciziei în acel dosar înainte de ultimul termen de judecată şi 
necomunicarea acesteia conform dispoziŃiilor legale demonstrează atitudinea de rea credinŃă a 
angajatorului.  

A mai susŃinut contestatorul că din menŃiunile inserate în decizia contestată şi din 
modul de întocmire a procesului verbal nr. 5469/05.10.2009 rezultă că intimata a urmărit prin 
această decizie să „repare” erorile grave şi nelegalitatea din cuprinsul primei decizii de 
concediere. Astfel, decizia contestată se referă la perioada de activitate din intervalul martie – 
august 2009, perioadă avută în vedere şi de precedenta decizie de concediere, decizie 
desfiinŃată prin sentinŃa Tribunalului Iaşi. De asemenea, şi motivaŃiile din decizia nr. 432 sunt 
aproape identice cu cele ale precedentei decizii, aceste motive fiind nesusŃinute şi 
neargumentate juridic. În consecinŃă,a susŃinut contestatorul că nu este posibilă reiterarea 
aceloraşi motive în cuprinsul unei noi decizii de concediere, noua decizie fiind nelegală. 

Contestatorul a mai precizat şi faptul că nu sunt reale susŃinerile din cuprinsul deciziei 
contestate şi din cuprinsul procesului – verbal menŃionat referitoare la convocarea sa şi la 
refuzul de a se prezenta la cercetarea prealabilă.  

De asemenea, contestatorul a susŃinut că nu rezultă cu claritate dacă a fost concediat 
pentru necorespundere profesională sau pe criterii disciplinare, câtă vreme din cuprinsul 
deciziei rezultă că s-a efectuat o cercetare disciplinară, însă temeiul de drept al concedierii îl 



reprezintă art. 61 lit. d Codul muncii. Or, cercetarea disciplinară se efectuează în situaŃia 
abaterilor disciplinare. Mai mult, în cazul în care decizia de desfacere a contractului 
individual de muncă este întemeiată pe motive disciplinare, precizează contestatorul că 
aceasta este lovită de nulitate absolută raportat la prevederile art. 268 alin. 2 lit. a, b, d şi f 
Codul muncii. Din perspectiva disp. art. 74 Codul muncii, decizia este nelegală întrucât nu 
sunt respectate prevederile de la lit. a, b, c şi d. 

În dovedirea contestaŃiei, contestatorul a depus la dosarul cauzei, în copie, contractul 
individual de muncă, procesul verbal nr. 4538/25.08.2009, decizia nr. 432/03.11.2009, 
procesul verbal nr. 5469/05.10.2009 şi a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul intimatei 
şi proba testimonială. 

Intimata S.C. „R.” S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
contestaŃiei. 

A susŃinut intimata că prima decizie de concediere a fost revocată întrucât la data 
emiterii contestatorul se afla în concediu medical, fapt de care nu a avut cunoştinŃă. Cât 
priveşte decizia nr. 432/03.11.2009, a susŃinut intimata că aceasta a fost emisă în condiŃiile 
Codului muncii, fiind respectată întreaga procedură. 

Astfel, prin decizia nr. 5205/24.09.2009 s-a constituit o comisie de cercetare a 
contestatorului sub aspect profesional. Urmare a acestei decizii, a convocării contestatorului şi 
a refuzului acestuia de a se prezenta în faŃa comisiei, s-a procedat în lipsa acestuia la 
întocmirea procesului verbal nr. 5469/05.10.2009, prin analiza notei interne 856/10.02.2009, 
constatându-se încălcări ale acesteia în mai multe rânduri. De asemenea, comisia a constatat 
neîndeplinirea target-ului cu 50%, nepreluarea comenzilor şi vizitarea săptămânală a clienŃilor 
conform monitorizării prin GPS. Necorespunderea profesională a fost analizată atât de 
directorul de vânzări, cât şi de conducerea societăŃii, reŃinându-se că au fost încălcate 
atribuŃiile din fişa postului. FaŃă de procesul verbal şi fi şa de evaluare a performanŃelor, prin 
decizia nr. 5470/05.10.2009 s-a decis încetarea contractului individual de muncă începând cu 
data de 03.11.2009, pe motivul necorespunderii profesionale.  

A mai arătat intimata că în data de 05.10.2009, urmare a deciziei nr. 5470, s-a acordat 
contestatorului preavizul nr. 5471/05.10.2009, comunicat la adresa de domiciliu, acesta 
refuzând însă primirea corespondenŃei. De asemenea, prin adresa nr. 5439/05.10.2009 au fost 
convocate AJOFM Iaşi şi AJOFM DâmboviŃa. 

Tot prin întâmpinarea formulată, intimata a invocat şi excepŃia tardivităŃii formulării 
contestaŃiei motivat de faptul că salariatul a luat cunoştinŃă de decizia contestată la data de 
03.11.2009, când i-a fost comunicată şi prin e-mail. De altfel, decizia a fost comunicată atât la 
domiciliul contestatorului, cât şi la adresa cabinetului de avocatură, refuzându-se însă 
primirea corespondenŃei. 

La termenul de judecată din 09.06.2010, instanŃa a respins excepŃia tardivităŃii 
formulării contestaŃiei invocată de intimată, iar pe fond, a reŃinut că este întemeiată contestaŃia 
astfel promovată. 

A reŃinut prima instanŃă a începând cu data de 05.03.2009, contestatorul G.B.-C. a fost 
salariatul intimatei S.C. „R.” S.R.L. pe postul de manager regional vânzări,iar prin decizia nr. 
432/03.11.2009 emisă de intimată s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al 
acestuia începând cu data de 03.11.2009, în temeiul disp. art. 61 lit. d Codul muncii.  

S-a reŃinut prin această decizie faptul că din cuprinsul referatului nr. 5162 rezultă 
necorespunderea profesională, precum şi faptul că salariatul nu s-a prezentat la convocarea 
făcută prin adresa nr. 2922/25.09.2009. De asemenea, în cuprinsul deciziei se menŃionează 
faptul că angajatorul a solicitat sprijinul A.J.O.F.M. în vederea redistribuirii salariatului, 
faptul că angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante, precum şi faptul că salariatului i-
a fost acordat preavizul prin adresa nr. 5471/05.10.2009. 

Prin referatul nr. 5162/22.09.2009, salariata M.C. a adus la cunoştinŃa 
administratorului societăŃii faptul că salariatul G.B.-C. nu corespunde profesional postului pe 
care îl ocupă, fapt constatat în urma evaluării performanŃelor salariatului.  

Din cuprinsul procesului verbal nr. 5469/05.10.2009 rezultă că în data de 05.10.2009 
s-a desfăşurat cercetarea prealabilă a contestatorului, în lipsa acestuia, deşi salariatul a fost 



convocat. S-a reŃinut prin acest proces verbal că salariatul G.B.-C. a încălcat de mai multe ori 
prevederile notei interne nr. 856/10.02.2009, fiind sancŃionat pentru această abatere în luna 
iulie 2009. De asemenea, din cuprinsul procesului verbal rezultă că s-a analizat target-ul 
neîndeplinit de către contestator şi nerespectarea de către acesta a unor prevederi din fişa 
postului, precum „preluarea comenzilor prin vizitarea săptămânală a clienŃilor, cât şi preluare 
telefonică la urgenŃă”.  

Potrivit disp. 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. Potrivit disp. art. 63 alin. 2 Codul muncii, concedierea 
salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d 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.  

Potrivit disp. art. 77 din contractul colectiv de muncă unic la nivel naŃional pe anii 
2007 – 2010, evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de către o 
comisie care îl convoacă pe salariat şi îi comunică în scris, cu cel puŃin 15 zile înainte, data, 
ora, locul întâlnirii şi modalitatea în care se desfăşoară examinarea. Examinarea are ca obiect 
activităŃile prevăzute în fişa postului salariatului, iar necorespunderea profesională poate fi 
susŃinută de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, 
prin examinarea scrisă, orală, practică şi alte probe. DispoziŃii similare se regăsesc şi în 
contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate pe anii 2009 – 2010 (art. 71). 

Or, în speŃă, instanŃa a reŃinut că intimata nu a procedat la o evaluare prealabilă a 
salariatului în conformitate cu dispoziŃiile legale, respectiv nu a făcut dovada faptului că ar fi 
procedat la examinarea scrisă, orală sau practică a contestatorului, examinare care să aibă ca 
obiect activităŃile prevăzute în fişa postului şi care să conducă la concluzia necorespunderii 
profesionale. Cât priveşte fişa de evaluare a performanŃelor depusă la dosar, instanŃa a reŃinut 
că aceasta nu prezintă relevanŃă în cauză întrucât nu este datată, nefăcând dovada faptului că 
această evaluare a fost efectuată în condiŃiile prevăzute de art. 77 din contractul colectiv de 
muncă şi de art. 61 lit. d Codul muncii. 

S-a mai reŃinut de către instanŃă că în literatura de specialitate necorespunderea 
profesională a fost definită ca acea împrejurare de natură obiectivă sau subiectivă care 
conduce ori este aptă să conducă la obŃinerea unor performanŃe profesionale mai scăzute decât 
cele pe care, în mod rezonabil, angajatorul este îndreptăŃit a le aştepta de la salariat. Astfel, 
necorespunderea profesională trebuie înŃeleasă ca o necunoaştere sau o stăpânire insuficientă 
a regulilor specifice unei funcŃii, meserii, profesii. Din acest motiv, este necesar să fie probate 
fapte obiective şi repetate de natură să evidenŃieze carenŃe profesionale, delimitându-se în 
acest mod de neîndeplinirea accidentală, dar culpabilă, a obligaŃiilor de serviciu (situaŃie în 
care poate interveni concedierea disciplinară). În acest sens, în situaŃia în care se constată că 
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către salariat a obligaŃiilor ce-i revin se 
datorează culpei sale, acesta nu ar putea fi concediat pentru necorespundere profesională, ci 
sancŃionat disciplinar. 

Or, în speŃă, instanŃa a reŃinut că intimata nu a făcut dovada acelor fapte obiective şi 
repetate, de natură să evidenŃieze carenŃe profesionale, respectiv nu a probat faptul că 
salariatul nu corespunde profesional postului pe care îl ocupă. Astfel, nerespectarea notei 
interne nr. 856/10.02.2009 de către contestator sau nerespectarea prevederilor din fişa postului 
referitoare la preluarea comenzilor prin vizitarea săptămânală a clienŃilor, nu constituie 
motive de concediere pentru necorespundere profesională. Aceste fapte reŃinute prin procesul 
– verbal nr. 5469/05.10.2009 nu demonstrează carenŃele profesionale ale contestatorului, 
intimata reŃinând în realitate faptul că salariatul nu respectă şi nu îşi îndeplineşte, în mod 
culpabil, atribuŃiile de serviciu. 

În consecinŃă, instanŃa a reŃinut că în mod eronat intimata a dispus concedierea 
contestatorului pentru motive de necorespundere profesională, în condiŃiile în care faptele 
imputate salariatului (nerespectarea notei interne nr. 856/10.02.2009, nerespectarea unor 
prevederi din fişa postului, efectuarea unor deplasări care nu au avut legătură cu obiectul de 



activitate) dovedesc o neîndeplinire culpabilă a unor atribuŃii de serviciu din fişa postului sau 
a unor sarcini de serviciu date de şeful ierarhic superior şi nu o necunoaştere sau o stăpânire 
insuficientă a regulilor specifice funcŃiei. 

ReŃinând că intimata nu a făcut dovada necorespunderii profesionale a contestatorului, 
instanŃa a constatat că decizia nr. 432/03.11.2009 este netemeinică. 

Cât priveşte susŃinerile contestatorului referitoare la faptul că decizia nr. 
432/03.11.2009 este lovită de nulitate absolută ca urmare a nerespectării prevederilor art. 268 
alin. 2 lit. a, b, d şi f Codul muncii, instanŃa a constatat că acestea sunt neîntemeiate având în 
vedere faptul că decizia contestată nu reprezintă o decizie de sancŃionare disciplinară a 
salariatului. Or, prevederile art. 268 se referă la menŃiunile pe care trebuie să le cuprindă în 
mod obligatoriu o decizie de sancŃionare disciplinară.  

Ca atare instanŃa a constatat că este întemeiată contestaŃia formulată de contestatorul 
G.B.-C. în contradictoriu cu intimata S.C. „R.” S.R.L., şi a anulat decizia nr. 432/03.11.2009 
obligând intimata, în temeiul disp. art. 78 Codul muncii să-l reintegreze pe contestator pe 
postul deŃinut anterior încetării contractului individual de muncă şi să achite acestuia o 
despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de 
care ar fi beneficiat, începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la 
reintegrare. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs intimata S.C. „R.” S.R.L.,cu sediul în mun. 
Târgovişte, jud. DâmboviŃa , criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală. 

A motivat recurenta că instanŃa de fond a încălcat prevederileart.304 pct.7-9, Cod 
procedură civilă,întrucât motivele pe care se sprijină hotărârea sunt contradictorii ,iar instanŃa 
a interpretat greşit actul juridic dedus judecăŃii ,hotărârea astfel pronunŃată fiind lipsită de 
temei legal. 

A mai motivat recurenta că în mod greşit prima instanŃă a reŃinut că nu au fost 
respectate prevederile art.77 din Contractul colectiv de muncă în sensul că nu s-a procedat la 
o verificare prealabilă a salariatului , deşi reŃine că din cuprinsul procesului verbal nr. 5469 
din 05.10.2009 rezultă că la data de 05.10.2009 s-a desfăşurat cercetarea prealabilă a 
contestatorului ,însă în lipsa acestuia , deşi fusese convocat. 

A susŃinut recurenta că în fapt instanŃa de fond a interpretat greşit actul dedus judecăŃii 
în sensul că nimeni nu poate examina în scris, oral sau practic o persoană ce nu se prezintă la 
examinare în termenul convocat, prezenŃa respectivului fiind o condiŃie esenŃială pentru 
stabilirea necorespunderii profesionale. 

A mai arătat  recurenta că în atare situaŃii salariatul considerat necorespunzător în 
urma examinării are deschisă o cale specială a reexaminării hotărârii de evaluare în termen de 
10 zile. 

Cererea de reexaminare se adresează tot comisiei de evaluare care trebuie să o 
soluŃioneze în sensul admiterii sau respingerii acesteia, în cea din urmă situaŃie angajatorul 
putând emite decizia de concediere pentru necorespundere profesională. 

A mai motivat recurenta că atâta timp cât salariatul nu a uzat de această cale, iar 
hotărârea comisiei de evaluare a fost menŃinută, societatea era în drept să emită decizia de 
concediere pentru necorespundere profesională. 

În privinŃa definirii noŃiunii de necorespundere profesională recurenta a susŃinut că 
potrivit literaturii de specialitate, aceasta se poate concretiza într-o multitudine de situaŃii 
printre care enumeră neprezentarea sau nereuşita la un examen sau concurs de promovare 
necesar pentru menŃinerea în funcŃie, nedepunerea garanŃiilor materiale sau lipsa constituirii 
acesteia de către gestionar, provocarea repetată de rebuturi, lipsa de preocupare pentru 
ridicarea nivelului pregătirii profesionale, atitudinea refractară faŃă de îndrumările primite sau 
săvârşirea unor fapte fie în cadrul serviciului, fie în afara acestuia. 

Raportându-se la situaŃiile enunŃate recurenta a considerat  că prin înscrisurile depuse 
la dosar, a făcut dovada faptului că reclamantul contestator a avut o atitudine refractară faŃă de 
îndrumările conducerii societăŃii, a refuzat să se prezinte la convocările organizate pentru 
examinarea sa în vederea menŃinerii sale în funcŃie, săvârşind frecvent fapte de nerespectare a 
ofertei generale de preŃuri pentru mărfurile livrate clienŃilor după bunul său plac, creând 



rebuturi după cum rezultă din sesizările clienŃilor. 
Prin întâmpinarea depusă în recurs contestatorul a solicitat respingerea recursului şi 

menŃinerea ca legală şi temeinică a sentinŃei primei instanŃe. 
Recursul nu este fondat. 
Analizând motivele de recurs invocate de intimata-recurentă SC „R.” SRL Târgovişte 

prin raportare la probatoriul administrat în faŃa primei instanŃe, Curtea a reŃinut că acestea sunt 
nefondate. 

Astfel, Curtea a constatat că însăşi preambulul deciziei 432 din 3.XI.2009 emisă de 
intimata-recurentă denotă ambiguitatea acesteia, în contextul în care din paragraful 3 al 
acesteia se enunŃă „expres, că „având în vedere rezultatul cercetării disciplinare prealabile – 
consemnată prin procesul-verbal de cercetare nr. 5469 din 5.X.2009”, pentru ca apoi în 
dispozitivul deciziei să se dispună încetarea contractului individual de muncă, pentru 
necorespundere profesională în temeiul disp. art. 61 lit. d) Codul muncii. 

Şi susŃinerile recurentei privind faptele ce pot intra în definiŃia noŃiunii de 
necorespundere profesională au fost înlăturate de instanŃa de recurs ca fiind lipsite de temei 
atâta timp cât de esenŃa concedierii pe temei de necorespundere profesională este tocmai lipsa 
culpei salariatului. 

Astfel, reŃinerea în sarcina salariatului a necorespunderii profesionale presupune fie o 
necunoaştere, fie o stăpânire insuficientă a regulilor specifice unei meserii, profesii ori 
activităŃi şi care trebuie a fi dovedite de către angajator, acesteia revenindu-i obligaŃia de a 
proba carenŃele profesionale ale salariatului, şi nicidecum neîndeplinirea accidentală a unor 
obligaŃii de serviciu, chiar dacă aceasta este imputabilă salariatului, în atare din urmă situaŃii 
salariatul răspunzând disciplinar. 

Prin urmare, pentru a se considera că salariatul este necorespunzător profesional 
neîndeplinirea unor sarcini de serviciu nu trebuie să fie urmarea culpei salariatului. 

Ori, nu se poate reŃine că salariatul este necorespunzător profesional funcŃiei pe care o 
îndeplinea la angajator, în condiŃiile în care faptele imputate contestatorului constau în 
încălcarea frecventă de către intimat a prevederilor notei interne privind termenul de ridicare a 
documentelor de plată de la clienŃi şi de depunere la sediul firmei. 

Nici nerealizarea target-urilor propuse de angajator, şi neîndeplinite de către 
contestator, nu pot fi reŃinute ca fiind datorate necorespunderii profesionale a acestuia din 
urmă întrucât angajatorului pârât căreia îi revenea sarcina probei nu a reuşit să dovedească 
care anume activităŃi desfăşurate de contestator nu au fost corespunzătoare. 

De altfel, Curtea a reŃinut că angajatorul recurent nu a făcut altceva decât să enunŃe 
necorespunderea profesională a contestatorului, omiŃând că în acest caz trebuie să producă 
dovezi ferme, din care să rezulte că neîndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 
contestatorului, ar deriva din necunoaşterea acestuia şi care nu-i este culpabilă. 

Mai mult decât atât, Curtea a reŃinut că aspectele reproşate contestatorului, reprezintă 
mai degrabă neîndepliniri culpabile ale atribuŃiilor de serviciu ale acestuia şi care dacă ar fi 
fost corect şi legal instrumentate ar fi putut conduce la o desfacere disciplinară a contractului 
de muncă a acestuia şi nicidecum la o necorespundere profesională. 

În consecinŃă, Curtea a constatat că instanŃa de fond a reŃinut în mod temeinic şi 
judicios atât situaŃia de fapt dedusă judecăŃii cât şi normele legale incidente în cauză., 
neexistând nicio motivare contradictorie aşa cum în mod eronat a susŃinut recurenta. 

Ca atare, pentru toate cele ce preced, Curtea, în temeiul disp. art. 312 Cod procedură 
civilă a respins recursul ca nefondat, menŃinând ca legală şi temeinică sentinŃa primei instanŃe. 

 

11. Stagiul complet de cotizare pentru persoanele care au lucrat, total sau parŃial 
în condiŃii deosebite de muncă 

Potrivit art. 41 alin. 4 din Legea 19/2000 stagiul complet de cotizare este de 30 
de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaŃi, atingerea acestuia urmând 
a se realiza în termen de 13 ani de la intrarea în vigoare a Legii 19/2000 



conform eşalonării prevăzute în anexa 3 a legii, în raport de data naşterii 
fiecărei persoane. 

Art. 42 din Legea 19/2000 prevede într-adevăr că persoanele care au lucrat, 
total sau parŃial în condiŃii deosebite de muncă au dreptul la pensia pentru 
limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare nu însă şi a stagiului 
complet de cotizare – acesta din urmă nefiind similar-identic cu vârsta de 
pensionare. 

Decizia nr. 16 din 7 ianuarie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr.1697 din 27.08.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost admisă 
cererea formulată de reclamantul I.N. în contradictoriu cu pârâta Casa JudeŃeană de Pensii 
Iaşi, 

A fost obligată pârâta să efectueze corectarea erorii de calcul strecurate în decizia nr. 
237848/09.02.2007, în sensul de a folosi un stagiu complet de cotizare de 30 ani şi 6 luni 
(conform Anexei 3 la legea nr. 19/2000), în loc de 32 ani cum din eroare s-a înscris.  

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului diferenŃele de pensie rezultate în 
urma efectuării corecte a calculului pensiei începând cu data de 01.11.2006.  

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin acŃiunea formulată 
reclamantul I.N. a chemat în judecată pe pârâta Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi solicitând 
obligarea pârâtei la recalcularea corectă, în funcŃie de stagiul de cotizare a drepturilor cuvenite 
cu titlu de pensie. 

În motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că între el şi pârâtă s-au derulat mai 
multe litigii având ca obiect calcularea drepturilor de pensie corespunzător categoriei de 
muncă în care şi-a desfăşurat activitatea. 

Ca urmare a demersurilor reclamantului, s-a reŃinut împrejurarea că a prestat muncă în 
grupa a II a, respectiv grupa asimilată „condiŃiilor deosebite de muncă”.motiv pentru care a 
solicitat pârâtei recalcularea drepturilor cuvenite cu titlu de pensie, în conformitate cu 
dispoziŃiile art. 167 ind.1 din L 19/2000. 

Reclamantul a solicitat în raport de menŃiunile Anexei 3, ca stagiul complet de 
cotizare să se calculeze la 30 de ani şi 6 luni, perioadă în conformitate cu care trebuia calculat 
punctajul reclamantului. 

Motivat de această împrejurare, reclamantul a considerat  că împărŃirea sumelor la un 
stagiu de 32 de ani pentru o categorie normală de muncă este nelegală, sens în care a solicitat 
admiterea acŃiunii şi acordarea diferenŃelor de pensie pentru perioada anterioară cu 3 ani 
depunerii prezentei acŃiuni. 

Pârâta Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea acŃiunii. 

Pârâta a arătat că din verificarea înscrisurilor existente la dosarul de pensie nr. 237848 
privind drepturile de pensie ale contestatorului s-a constatat că începând cu data de 
19.03.2004, reclamantul a fost înscris la pensie anticipată parŃială, în baza Legii nr. 19/2000. 

Drepturile de pensie au fost stabilite pentru un stagiu complet de cotizare realizat de 
32 ani, 4 luni şi 3 zile din care 19 ani, 5 luni şi 26 de zile în grupa a II a de muncă.  

Începând cu data de 01.03.2005, prin decizia nr. 237848/09.02.2007, pensia 
reclamantului a fost recalculată pentru limita de vârstă, în baza sentinŃei civile nr. 
2083/08.01.2007. 

Potrivit art. 167 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare, se precizează că într-un interval de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
care a fost prelungit cu 10 ani, persoanele care au desfăşurat activităŃi în grupa I de muncă, 
conform legislaŃiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei 
standard de pensionare, conform tabelului nr. 4. 

Având în vedere că reclamantul beneficiază de grupa a II a de muncă, nu îi sunt 
aplicabile prevederile art. 197 alin.1 din Legea 19/2000, aspect comunicat acestuia prin 
corespondenŃa nr. 19852/21.04.2009. 

Pentru perioada de 19 ani, 5 luni şi 26 de zile, recunoscută pentru grupa a II a de 



muncă, începând cu data de 01.10.2009, reclamantul a beneficiat de punctajul suplimentar 
prevăzut de O.U. nr. 100/2008 pentru sporul de vechime aferent acestor perioade. 

Noul punctaj mediu anual este de 1,34399 puncte cu un cuantum aferent al pensiei de 
966 de lei. 

În aceste condiŃii, pârâta a considerat  că drepturile de pensie au fost corect stabilite, 
nefiind un temei legal de recalculare a acesteia. 

În baza probatoriului administrat instanŃa a reŃinut că reclamantului I.N. i s-au deschis 
drepturile de pensie anticipată parŃială, în baza Legii nr. 19/2000 prin decizia nr. 237848 
începând cu data de 19.03.2004, reŃinându-se un stagiu complet de cotizare realizat de 32 ani, 
4 luni şi 3 zile din care 19 ani, 5 luni şi 26 de zile în grupa a II a de muncă.  

Prin decizia nr. 237848/09.02.2007, începând cu data de 01.03.2005, pensia 
reclamantului a fost recalculată pentru limita de vârstă, în baza sentinŃei civile nr. 
2083/08.01.2007 a Tribunalului Iaşi. 

Conform dispoziŃiilor art. 167 lit. b) din Legea nr. 19/2000, 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: 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. 

Reclamantul şi-a desfăşurat o parte din activitate în grupa a II a de muncă, astfel încât 
îi sunt aplicabile prevederile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, care cuprinde vârstele 
standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaŃi, pe 
ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015 astfel încât reclamantului îi sunt 
aplicabile prevederile referitoare la un stagiu complet de cotizare de 30 de ani şi 6 luni. 

FaŃă de aceste considerente, instanŃa a admis acŃiunea şi a obligat pârâta să folosească 
un stagiu complet de cotizare de 30 ani şi 6 luni în loc de 32 ani cum din eroare a înscris în 
decizie, obligând pârâta să plătească reclamantului şi diferenŃele de pensie rezultate în urma 
efectuării corectării calculului pensiei începând cu data de 01.11.2006.  

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs Pârâta Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi 
criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală. 

A motivat recurenta că instanŃa de fond a interpretat greşit actul juridic dedus 
judecăŃii,schimbând natura ori înŃelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia ,ceea ce 
atrage incidenŃa dispoziŃiilor art.304 pct.8 Cod procedură civilă. 

Invocă astfel recurenta că instanŃa de fond a interpretat eronat dispoziŃiile legale 
ajungând la concluzia greşită potrivit căreia stagiul complet de cotizare al reclamantului ar fi 
fost de 30 de ani şi 6 luni. 

A mai arătat  recurenta că atâta timp cât recurentului intimat i s-a redus vârsta de 
pensionare cu 4 ani datorită faptului că a lucrat în grupa a II-a de muncă, şi anume de la 63 la 
59 de ani, la momentul împlinirii acestei vârste Casa JudeŃeană de Pensii a procedat la 
deschiderea dreptului acestuia la pensia pentru limită de vârstă. 

A mai susŃinut recurenta că în funcŃie de data de vârstă a reclamantului şi anume 
septembrie 1945 – Legea 19/2000 prevedea prin Anexa 9 din Normele Metodologice că 
vârsta standard de pensionare a reclamantului ar fi trebuit să fie 63 de ani şi 6 luni, iar stagiul 
complet aferent acestei vârste era de 32 de ani. 

Prin urmare, reclamantului căruia nu îi sunt aplicabile dispoziŃiile art. 167 indice 1, 
alin. 1, din Legea 19/2000 întrucât a lucrat în grupa a II-a şi nu în grupa I de muncă, acesta nu 
poate beneficia decât de reducerea vârstei de pensionare, ceea ce i s-a şi acordat, reclamantul 
beneficiind şi de punctajul în plus prevăzut de O.U. nr. 100/2008 pentru sporul de vechime 
aferent acestor punctaje. 

În concluzie recurenta a solicitat  admiterea recursului şi modificarea sentinŃei primei 
instanŃe în sensul respingerii acŃiunii reclamantului. 

În recurs nu s-a formu8lat întâmpinare dar a fost depusă la dosar de către intimat, 



copia sentinŃei civile nr. 2083 din 22.09.2006 pronunŃată de Tribunalul Iaşi în dosarul 
12053/2005. 

Recursul este fondat. 
Analizând criticile recursului Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi prin raportare la 

dispoziŃiile legale incidente în cauză Curtea a constatat că într-adevăr prima instanŃă a 
interpretat greşit prevederea legală care reglementează stagiul complet de cotizare al 
reclamantului. 

Potrivit art. 41 alin. 4 din Legea 19/2000 stagiul complet de cotizare este de 30 de ani 
pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaŃi, atingerea acestuia urmând a se realiza în termen de 
13 ani de la intrarea în vigoare a Legii 19/2000 pornindu-e de la un stagiu ce exista la 
momentul apariŃiei acestei legi – de 25 ani pentru femei şi 30 de ani pentru bărbaŃi. 
Legiuitorul a mai prevăzut în acest articol că atingerea acestui stagiu se va face conform 
eşalonării prevăzute în anexa 3 a legii, în raport de data naşterii fiecărei persoane. 

Art. 42 din Legea 19/2000 prevede într-adevăr că persoanele care au lucrat, total sau 
parŃial în condiŃii deosebite de muncă au dreptul la pensia pentru limită de vârstă cu reducerea 
vârstei de pensionare nu însă şi a stagiului complet de cotizare – acesta din urmă nefiind 
similar-identic cu vârsta de pensionare. 

Curtea a reŃinut că aceste dispoziŃii sunt reluate apoi şi prin art. 167 din Legea 19/2000 
care prevăd că de la data intrării în vigoare a acestei legi şi până la data la care stagiile 
complete de cotizare sunt de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaŃi, persoanele 
care au desfăşurat activităŃi încadrate în condiŃii deosebite de muncă beneficiază de reducerea 
vârstelor standard de pensionare cu respectarea condiŃiilor prevăzute la art. 42 din lege, în 
raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa 3. 

Curtea notează astfel că şi prin această dispoziŃie se prevede recalcularea doar a vârstei 
standard de pensionare prevăzute în anexa 3 a legii 19/2000 şi nicidecum de reducerea 
stagiului complet de cotizare. 

Ori, verificând datele înserate în Anexa nr. 9 a Normelor Metodologice de aplicare a 
Legii 19/2000 dar şi Anexa 3 a Legii 19/2000 s-a reŃinut  că vârsta standard de pensionare a 
reclamantului era de la 63 de ani şi 6 luni în funcŃie de data naşterii acestuia 1.09.1945 -, 
vârstă pentru care legiuitorul a prevăzut un stagiu complet de cotizare de 32 de ani şi nu de 30 
de ani şi 6 luni cum greşit a reŃinut prima instanŃă. 

Şi cum ceea ce se reduce potrivit art. 167 alin. 2 - este doar vârsta standard de 
pensionare –cu 4 ani – ca urmare a activităŃii desfăşurate în grupa a II-a de muncă, nu şi 
stagiul complet de cotizare prevăzut de legiuitor a fi obligatoriu pentru o persoană născută la 
01.09.1945 Curtea a constatat că pentru reclamant stagiul complet de cotizare este de 32 de 
ani aşa cum în mod corect a fost prevăzut în decizia de pensionare emisă de recurentă. 

Prin urmare punctajul stabilit reclamantului a fost corect calculat prin împărŃirea la 32 
–stagiul complet prevăzut de Anexa 9 Normele Metodologice şi Anexa 3 la Legea 19/2000 şi 
nu la 30 de ani şi 6 luni, cum a susŃinut reclamantul. 

În consecinŃă, pentru toate cele ce preced, Curtea în temeiul disp. art. 312 Cod 
procedură civilă a admis recursul Casei JudeŃene de Pensii Iaşi şi a modificat în tot sentinŃa 
primei instanŃe în sensul că a respins ca nefondată acŃiunea reclamantului. 

12. Clauzele contractului colectiv de muncă se aplică şi salariaŃilor institu Ńiilor 
publice, atâta cât timp nu există alte dispoziŃii legale care să stabilească dreptul 
solicitat de reclamantă 

Conform art. 50 din C.C.M unic la nivel naŃional pe anii 2007- 2010 salariaŃii 
care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o îndemnizaŃie egală cu 
cel puŃin 2 salarii de bază avute în luna pensionării. 

Clauzele contractului colectiv de muncă se aplică şi salariaŃilor instituŃiilor 
publice, atâta cât timp nu există alte dispoziŃii legale care să stabilească 
dreptul solicitat de către reclamantă, pârâta neputând să invoce O.U.G. 
1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcŃie a unor categorii de 



personal şi stabilirea salariilor acestora, în refuzul aplicării unei dispoziŃii 
din CCM unic la nivel naŃional pe anii 2007- 2010, cu atât mai mult cu cât 
O.U.G 1/2010 nu reglementează dreptul reclamantei la îndemnizaŃia 
solicitată. 

Decizia nr. 82 din 21 ianuarie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr.2279 din 17.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost admisă 
acŃiunea formulată de reclamanta M.T. în contradictoriu cu pârâta Universitatea Tehnică. 

A fost obligată pârâta să plătească reclamantei indemnizaŃia cuvenită ca urmare a 
încetării raporturilor de muncă prin pensionarea reclamantei. 

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin acŃiunea 
formulată,reclamanta M.T. a solicitat obligarea pârâtei Universitatea Tehnică, la acordarea 
îndemnizaŃiei cuvenită în baza art. 50 din C.C.M unic la nivel naŃional pe anii 2007- 2010. 

S-a motivat că în data de 10.05.2010 reclamanta a formulat cerere la registratura 
UniversităŃii pentru a i se acorda îndemnizaŃia cuvenită în urma pensionării pentru limită de 
vârstă, cerere la care a răspuns un răspuns negativ, motivat de dispoziŃiile O.U.G. 1/2000 
privind unele măsuri de reîncadrare în funcŃie a unor categorii de personal din sectorul 
bugetar şi stabilire a salariilor acestora. 

În drept s-au invocat dispoziŃiile art. 50 din CCM la nivel naŃional pe anii 2007 - 2010 
şi dispoziŃiile art12 din O.U.G. 1/2010. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepŃia necompetenŃei funcŃionale a 
SecŃiei civilă - litigii de muncă, cauza revenind spre competentă soluŃionare Tribunalului Iaşi 
- SecŃia Comercială şi Contencios Administrativ. 

Pe fond s-a solicitat respingerea cererii deoarece în urma încetării raporturilor de 
muncă prin pensionare reclamantei i se aplică prevederile O.U.G. 1/ 2010 care statuează că nu 
pot fi luate în considerare alte drepturi salariale acordate prin CCM. 

InstanŃa de fond analizând actele dosarului a constatat că prin Decizia nr. 
291058/27.04.2010 s-a stabilit reclamantei dreptul la pensie pentru munca depusă şi limit ă de 
vârstă începând cu data de 15.03.2010 , pârâta refuzând cererea reclamantei de acordare a 
indemnizaŃiei de pensionare invocând O.U.G. 1/ 2010, care nu ar mai permite acordarea 
acesteia . 

În ce priveşte excepŃia necompetenŃei funcŃionale a SecŃia Civile a Tribunalului Iaşi, 
instanŃa a reŃinut că reclamanta nu contestă un act administrativ pentru a atrage competenŃa 
SecŃiei de Contencios Administrativ în a analiza legalitatea acesteia. 

A reŃinut instanŃa de fond că reclamanta a solicitat  să-i fie aplicate dispoziŃiile din 
C.C.M unic la nivel naŃional pe anii 2007 – 2010 ,cauza fiind astfel conflict de muncă, 
deoarece s-a solicitat aplicarea unor drepturi ale salariaŃilor decurgând din contracte colective 
de muncă aşa cum le defineşte disp. art. 5 din Legea nr. 168/1999 coroborat cu art. 67 din 
aceeaşi lege. 

Pe fondul cererii instanŃa a reŃinut că în baza art. 50 din C.C.M unic la nivel naŃional 
pe anii 2007- 2010 salariaŃii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o 
îndemnizaŃie egală cu cel puŃin 2 salarii de bază avute în luna pensionării. 

InstanŃa a reŃinut că în cauza de faŃă, clauzele contractului colectiv de muncă se aplică 
şi salariaŃilor instituŃiilor publice, atâta cât timp nu există alte dispoziŃii legale care să 
stabilească dreptul solicitat de către reclamantă, pârâta neputând să invoce O.U.G. 1/2010 
privind unele măsuri de reîncadrare în funcŃie a unor categorii de personal şi stabilirea 
salariilor acestora în refuzul aplicării unei dispoziŃii din CCM unic la nivel naŃional pe anii 
2007- 2010,cu atât mai mult cu cât O.U.G 1/2010 nu reglementează dreptul reclamantei la 
îndemnizaŃia solicitată. 

Pentru aceste considerente, instanŃa a admis acŃiunea şi a obligat pârâta să plătească 
reclamantei îndemnizaŃia cuvenită ca urmare a încetării raporturilor de muncă prin 
pensionarea reclamantei. 

Împotriva acestei sentinŃa a declarat recurs pârâta Universitatea Tehnică , criticând-o 
ca fiind netemeinică şi nelegală. 



A motivat recurenta că în mod greşit prima instanŃă a respins excepŃia necompetenŃei 
materiale a SecŃiei civile - Litigii de muncă , a Tribunalului Iaşi,în condiŃiile în care din petitul 
acŃiunii reiese fără drept de tăgadă că reclamanta s-a plâns împotriva refuzului primit din 
partea pârâtei, considerându-se vătămată în drepturile sale prin actul administrativ emis de 
pârâtă. 

Recurenta a considerat  că în cauză competenŃa revenea SecŃiei Comerciale şi de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Iaşi şi nicidecum SecŃiei de Litigii de muncă. 

Pe fondul cauzei recurenta a susŃinut că în mod greşit prima instanŃă a admis acŃiunea 
reclamantei şi a obligat-o să dea eficienŃă dispoziŃiilor art.50 din C.C.M. unic la nivel de 
naŃional şi să plătească acesteia indemnizaŃia ce se acordă cu ocazia pensionării , înlăturând 
nejustificat apărările sale întemeiate pe dispoziŃiile O.U.G.  nr.1/2010 . 

A susŃinut în aceste sens recurenta pârâtă că fiind o instituŃie bugetară Universitatea 
Tehnică , are obligaŃia de a efectua plăŃi de natură salarială numai în concordanŃă cu legislaŃia 
în vigoare,respectiv în limita O.U.G. nr.1/2010 act normativ aplicabil la momentul încetării 
contractului de muncă al reclamantei şi care stabileşte imperativ măsurile ce urmează a fi 
aplicate în domeniul bugetar începând cu luna ianuarie 2010. 

Ori, a susŃinut recurenta, acest act normativ are caracter derogator de la alte 
reglementări salariale,stabilite anterior, statuând în mod imperativ că nu vor fi luate în 
considerare drepturile salariale stabilite prin contractele colective de muncă. 

A mai susŃinut recurenta că prin contractul colectiv de muncă la nivel naŃional, prin 
art.3 alin 2, se prevede că :”se pot încheia contracte colective de muncă şi pentru salariaŃii 
instituŃiilor publice” însă prin aceste contracte „nu se pot negocia clauze referitoare la 
drepturile a căror acordare şi al căror cuantum sunt stabilite prin dispoziŃii legale.” 

Recurenta a considerat  că atâta timp cât pe parcursul executării contractului colectiv 
de muncă la nivel naŃional a fost adoptat un act normativ,în concordanŃă cu cerinŃele actuale, 
instanŃa avea obligaŃia de a se raporta restrictiv la legislaŃia intrată în vigoare, Universitatea 
fiind obligată să respecte O.U.G.  nr.1/2010. 

Intimata a depus la dosar o notă de concluzii scrise prin care a solicitat respingerea 
recursului pârâtei recurente şi menŃinerea ca legală şi temeinică a sentinŃei primei instanŃe. 

Recursul nu este fondat. 
Cu privire la excepŃia necompetenŃei materiale a SecŃiei civile ,în completuri 

specializate de litigii de muncă şi asigurări sociale,a Tribunalului Iaşi , Curtea a constatat că 
excepŃia invocată nu este întemeiată. 

S-a reŃinut  în acest sens de către instanŃa de control judiciar că în mod corect excepŃia 
a fost respinsă de către prima instanŃă, întrucât obiectul dedus judecăŃii îl constituie refuzul 
pârâtei recurente de acordare a unor drepturi salariale, prevăzute prin Contractul Colectiv de 
muncă unic la nivel naŃional , şi nu plângere împotriva unui act administrativ. 

Curtea a constatat că reclamanta a solicitat nu anularea actului administrativ emis de 
pârâtă, ci obligarea acesteia de a-i plăti drepturile băneşti prevăzute prin Contractul Colectiv 
de muncă unic la nivel naŃional, astfel încât nu poate exista nici un dubiu cu privire la natura 
drepturilor pretinse şi care atrag şi competenŃa specială a completului de litigii de muncă din 
cadrul SecŃiei civile a Tribunalului Iaşi. 

Prin urmare, Curtea a respins acest motiv de recurs ca nefondat. 
Curtea verificând susŃinerile recurentei prin raportare la dispoziŃiile legale invocate a 

constatat că sunt incorecte şi alegaŃiile recurentei privind inaplicabilitatea dispoziŃiilor 
Contractului Colectiv de muncă unic la nivel naŃional personalului încadrat în instituŃiile 
publice. 

Astfel, potrivit dispoziŃiilor art.1 alin (1)din O.U.G.  nr.1/2010 „ Salarizarea 
personalului autorităŃilor şi instituŃiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanŃare, în 
conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităŃi şi 
instituŃii publice, raŃionalizarea cheltuielilor publice, susŃinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar InternaŃional, din 
instituŃii finanŃate integral din venituri proprii în instituŃii finanŃate integral sau parŃial de la 
bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal 



încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de 
personal aprobate. 

 (2) Pentru încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, până la împlinirea 
termenelor contractelor colective de muncă, conducătorul autorităŃilor şi instituŃiilor prevăzute 
la alin. (1) va proceda, după caz, la renegocierea drepturilor salariale sau la reorganizarea ori 
restructurarea activităŃii prin reducerea numărului de posturi, în condiŃiile legii.” 

Alin 3 prevede că „După împlinirea termenului pentru care au fost încheiate 
contractele colective de muncă, personalul menŃionat la alin. (1) va fi reîncadrat pe noile 
funcŃii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuŃiilor, 
responsabilităŃilor şi competenŃelor specifice postului, prin asimilare cu funcŃiile din instituŃia 
care îl preia în structură, subordine sau în finanŃare, după caz . „ 

Rezultă deci,din textele suscitate că însăşi legiuitorul a prevăzut că dispoziŃiile 
Contractului Colectiv de muncă unic la nivel naŃional, fiind un contract legal, continuă să se 
aplice până la epuizarea lui, astfel încât drepturile inserate prin acesta sunt pe deplin 
aplicabile. 

Ori, potrivit dispoziŃiilor acestui art. 50 din Contractul Colectiv de muncă „salariaŃii 
care se pensionează pentru limita de vârsta primesc o îndemnizaŃie egala cu cel puŃin doua 
salarii de baza avute în luna pensionarii.” 

Prin urmare, Curtea a constatat că în mod temeinic şi legal prima instanŃă a admis 
acŃiunea reclamantei şi a obligat pârâta recurentă să-i plătească acesteia o ”îndemnizaŃie egala 
cu cel puŃin doua salarii de baza avute în luna pensionarii”, reŃinând corect temeiul de drept 
aplicabil în cauză. 

În consecinŃă, pentru toate cele ce preced, Curtea, în temeiul dispoziŃiilor art.312 cod 
procedură civilă a respins ca nefondat recursul pârâtei Universitatea Tehnică Iaşi şi a menŃinut 
ca legală şi temeinică sentinŃa primei instanŃe. 

13. Potrivit art. 78 al.1 Codul muncii „ în cazul în care concedierea a fost 
efectuată 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 

Conform dispoziŃiilor art. 78 C.muncii, angajatorul este obligat să îl 
despăgubească pe salariat nu numai pentru salariile neprimite de acesta 
dar şi pentru celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 

Ori, în mod indubitabil prin  concedierile nelegale la care a fost suspus 
reclamantul, în două rânduri consecutiv, acesta a fost pus în imposibilitatea 
de a-şi achita creditul pe care ce-i drept, singur l-a contractat, dar, de a 
cărei imposibilitate de a-l plăti s-a făcut vinovat angajatorul, care l-a 
concediat pe reclamant nelegal. 

Prin urmare, nu are relevanŃă faptul că reclamantul a angajat creditul anterior 
concedierii, ci faptul că datorită conduitei abuzive şi arbitrare a 
angajatorului, reclamantul s-a aflat, fără voia sa şi doar din culpa exclusivă 
a pârâtei recurente, care l-a concediat nelegal, în imposibilitatea de a-şi 
mai plăti creditul, acumulând dobânzi şi penalităŃi. 

Decizia nr. 233 din 4 martie 2011 

Prin sentinŃa civilă nr.2007 din 20.10.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a admis în 
parte acŃiunea formulată de reclamantul N.-C.Gh. în contradictoriu cu pârâta AsociaŃia 
Română pentru Transporturi Rutiere InternaŃionale Bucureşti. 

A fost obligată pârâta să-i plătească reclamantului suma de 284,85 lei reprezentând 
contravaloare preŃ de referinŃă lentile intraoculare şi suma de 4.000 lei reprezentând daune 
interese. 

S-a respins cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata sumei de 1715,15 lei 
reprezentând diferenŃă contravaloare operaŃie cataractă. 



A fost obligată pârâta la plata către reclamant a sumei de 700 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că reclamantul N.-C.Gh. a chemat 
în judecată pe pârâta AsociaŃia Română pentru Transporturi Rutiere InternaŃionale – ARTRI – 
Bucureşti, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 2000 lei reprezentând contravaloarea 
cheltuielilor medicale suportate de el pentru o operaŃie de cataractă şi la plata asigurărilor 
medicale, arătând că în situaŃia în care reclamantul ar fi fost angajat, aceste cheltuieli ar fi fost 
suportate de Casa de Asigurări de Sănătate. 

Ulterior, în termen, reclamantul şi-a completat acŃiunea, solicitând obligarea pârâtei şi 
la plata sumei de 4000 lei despăgubiri materiale, ca urmare a desfacerii abuzive a contractului 
de muncă, suma reprezentând debitul contului de card de salarii emis de BCR la solicitarea 
angajatorului. 

 A motivat reclamantul că pretenŃiile sale au fost formulate iniŃial în cadrul dosarului 
4418/99/2009 în care solicitase anularea deciziei de concediere nr. 12/28 05 2009 emisă de  

intimată, însă instanŃa a dispus înregistrarea separată a acestor pretenŃii. 
 Astfel prin prezenta acŃiune reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 

2000 lei reprezentând cheltuieli medicale pe care le-a suportat personal şi care reprezintă 
contravaloarea operaŃiei de cataractă şi a lentilelor achiziŃionate şi pe care nu le-ar fi efectuat 
dacă nu ar fi fost concediat nelegal în calitate de salariat, toate acele cheltuieli ar fi fost 
suportate de către Casa de Sănătate. 

Totodată reclamantul a mai solicitat şi obligarea pârâtei la plata sumei de 4000 lei 
reprezentând debitul acumulat la cardul de salarii pe care nu l-a mai putut acoperi ca urmare a 
concedierii sale abuzive. 

Întrucât în cauză pârâta nu şi-a formulat întâmpinare şi nici alte apărări, instanŃa a 
reŃinut că acŃiunea reclamantului N.-C.Gh. este în parte întemeiată. 

A reŃinut în acest sens instanŃa de fond că reclamantul a făcut nu numai dovada că 
deciziile de desfacere a contractului său de muncă au fost nelegale, fiind anulate prin sentinŃa 
civilă nr. 26 din 09.01.2009 a Tribunalului Iaşi şi respectiv sentinŃa civilă nr. 285 din 12. 02. 
2010, instanŃa dispunând în ambele cazuri anularea deciziilor nr. 38 din 15. 05. 2007 şi apoi a 
deciziei nr. 12 din 28.05.2009, ambele emise de către pârâta ARTRI Bucureşti, instanŃele 
dispunând în ambele cazuri pe lângă anularea deciziilor de concediere ca nelegale şi 
reintegrarea contestatorului reclamant pe postul deŃinut anterior. 

Ca atare, având în vedere aceste soluŃii de reintegrare, instanŃa a reŃinut că într-adevăr, 
reclamantul ar fi trebuit să beneficieze de asigurările sociale, caz în care costurile intervenŃiei 
chirurgicale oftalmologice ar fi fost suportate de către Casa de Sănătate. 

Cum însă din culpa pârâtei reclamantul nu a mai avut calitatea de asigurat, acesta a 
suportat personal costurile intervenŃiei. Prin urmare instanŃa a reŃinut că este întemeiată 
cererea reclamantului de a recupera cheltuielile medicale suportate de el şi nu de către casa de 
Sănătate, să şi le recupereze de la pârâtul din cauza căruia nu a mai avut calitatea de asigurat. 

Şi cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere instanŃa l-a considerat întemeiat şi l-a 
admis reŃinând că neplata salariilor care alimentau contul de creditare al reclamantului a 
condus la acumularea de dobânzi şi penalităŃi. 

Şi cum ca urmare a anulării deciziilor de concediere de către instanŃele de judecată 
care au reŃinut că acestea au fost nelegale, instanŃa de fond a reŃinut că pârâta angajatoare 
ARTRI Bucureşti este vinovată şi de prejudiciul astfel suferit de către reclamant. 

Ca atare instanŃa a admis şi acest capăt de cerere şi a obligat pârâta să plătească 
reclamantului suma de 4000 lei cu titlu de daune interese. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs atât reclamantul N.-C.Gh. cât şi pârâta 
AsociaŃia Română pentru Transporturi Rutiere InternaŃionale Bucureşti criticând-o ca fiind 
netemeinică şi nelegală. 

Reclamantul N.-C.Gh. nu şi-a motivat însă recursul fapt pentru care instanŃa a invocat 
nulitatea acestuia, incidente fiind dispoziŃiile art. 306 alin. 1 Cod procedură civilă care prevăd 
că „ recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepŃia cazurilor prevăzute 
la alin. 2”. 



Şi cum în cauză nu s-au constatat motive de ordine publică care să poată fi invocate 
din oficiu, Curtea va constata nulitatea recursului astfel declarat. 

Cât priveşte recursul pârâtei A.R.T.R.I Bucureşti, acesta vizează greşita admitere de 
către instanŃa de fond a pretenŃiilor reclamantului. 

A susŃinut în acest sens recurenta că în mod greşit a reŃinut prima instanŃă că dacă 
reclamantul nu ar fi fost în litigiu cu pârâta, suma de 284,85 lei ar fi fost suportată de către 
CAS. 

A mai susŃinut recurenta că instanŃa nu a Ńinut cont de faptul că A.R.T.R.I. a achitat 
toate contribuŃiile CAS şi CASS pe întreaga perioadă mai 2009 – august 2010 deci inclusiv 
perioada 14 – 28 septembrie 2009 când reclamantul intimat a suferit intervenŃia medicală a 
cărei contravaloare o pretinde. 

Prin urmare, a susŃinut recurenta, este abuziv să i se mai pretindă să plătească din nou 
o sumă acoperită de CAS, odată ce contribuŃiile către această Casă de Sănătate au fost deja 
achitate. 

Referitor la cel de-al doilea capăt de cerere recurenta a susŃinut că în mod nelegal a 
fost obligată la plata daunelor interese în sumă de 4000 lei. 

A considerat recurenta că reclamantul şi-a contractat creditul anterior primei decizii de 
concediere iar contul acestuia a continuat să fie creditat de către angajator pe toată perioada 
septembrie 2006 – mai 2007 când reclamantul s-a aflat într-o lungă perioadă de concedii 
medicale. 

Prin urmare contul bancar al reclamantului nu a mai fost alimentat de angajator abia 
după luna mai 2007, însă reclamantului îi revenea atât obligaŃia de a-şi închide contul cât şi 
obligaŃia de a-şi achita creditul pe care l-a contractat din proprie voinŃă. 

A mai susŃinut recurenta că mai mult decât atât, reclamantul nu a fost prejudiciat ci 
dimpotrivă el este cel care a cauzat BCR un prejudiciu pentru care încearcă să transfere 
răspunderea în seama angajatorului, invocând răspunderea civilă a acestuia, prin transferul 
artificial al răspunderii lui contractuale către angajator, ca răspundere civilă delictuală. 

Recurenta mai invocă şi faptul că reclamantul nu se poate apăra susŃinând că nu a avut 
mijloacele financiare atâta timp cât la data de 26 06 2009 acesta a poprit abuziv sumele ce 
făceau obiectul drepturilor salariale aferente perioadei 15.05.2007 – 30. 04. 2009, în sumă de 
122028 RON astfel încât este imoral, abuziv şi sfidător demersul acestuia de a pretinde la 
termenul din 26 mai 2010, după reangajarea sa şi primirea unui salariu majorat, plata 
diverselor sale datorii personale de către un terŃ care este în cazul de faŃă A.R.T.R.I. 

În concluzie recurenta a solicitat  admiterea recursului său şi modificarea sentinŃei 
primei instanŃe în sensul respingerii acŃiunii reclamantului. 

Examinând actele şi lucrările dosarului instanŃei de fond prin prisma criticilor 
formulate de recurenŃi dar şi a normelor legale incidente în cauză, Curtea a constatat că 
recursul reclamantului N.-C.Gh. este aşa cum s-a menŃionat mai sus nul, în timp ce cel al 
pârâtei A.R.T.R.I. este nefondat. 

Astfel, Curtea a reŃinut  că potrivit art. 78 alin.1 din Codul muncii „ în cazul în care 
concedierea a fost efectuată 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.” 

Rezultă din dispoziŃiile suscitate că angajatorul este obligat să îl despăgubească pe 
salariat nu numai pentru salariile neprimite de acesta dar şi pentru celelalte drepturi de care ar 
fi beneficiat salariatul. 

Ori, este fără putinŃă de tăgadă faptul că prin concedierile nelegale la care a fost 
suspus reclamantul, în două rânduri consecutiv, acesta a fost pus în imposibilitatea de a-şi 
achita creditul pe care ce-i drept, singur l-a contractat, dar, de a cărei imposibilitate de a-l plăti 
s-a făcut vinovat angajatorul, care l-a concediat pe reclamant nelegal. 

Prin urmare, nu are relevanŃă faptul că reclamantul a angajat creditul anterior 
concedierii, ci faptul că datorită conduitei abuzive şi arbitrare a angajatorului, reclamantul s-a 
aflat, fără voia sa şi doar din culpa exclusivă a pârâtei recurente, care l-a concediat nelegal, în 
imposibilitatea de a-şi mai plăti creditul, acumulând dobânzi şi penalităŃi. 



Prin urmare, Curtea a constatat că în mod temeinic şi legal prima instanŃă a obligat-o 
pe pârâtă la plata daunelor interese în sumă de 4000 lei, reŃinând că, doar în acest fel s-ar 
realiza o despăgubire reală şi efectivă a reclamantului, care în mod nelegal a fost lipsit de 
mijloacele de subzistenŃă şi a fost pus în imposibilitatea de a-şi achita la termene creditul 
contractat. 

Prin urmare Curtea a respins acest motiv de recurs ca nefondat. 
Şi critica privind greşita obligare a pârâtei la plata serviciilor medicale suportate de 

reclamant se dovedeşte a fi neîntemeiată. 
Curtea a constatat că dovada achitării retroactive de către pârâta recurentă a 

contribuŃiilor de asigurări de sănătate pentru perioada mai 2009 – august 2010, îi deschide 
recurentei posibilitatea de a-şi recupera eventual de la Casa de Sănătate, contravaloarea 
cheltuielilor medicale efectuate de reclamant şi pe care recurenta a fost obligată să le achite 
acestuia. 

În nici un caz nu poate fi primit punctul de vedere al recurentei care ignorându-şi 
propria culpă de a nu fi achitat la termen contribuŃiile de asigurări sociale datorate măsurii 
sale de concediere nelegală, încearcă să transleze răspunderea în sarcina reclamantului. 

În consecinŃă, Curtea, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 cod procedură civilă a respins ca 
nefondat recursul pârâtei A.R.T.R.I. Bucureşti, iar în temeiul art. 306 Cod procedură civilă a 
constatat nul recursul declarat de reclamantul N.-C.Gh., fiind menŃinută astfel ca legală şi 
temeinică sentinŃa civilă nr. 2007 din 20 10 2010 a Tribunalului Iaşi. 

 



V. SecŃia comercială  
 

1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei. CompetenŃa teritorială. 
Interpretarea şi aplicarea articolului 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenŃei 

Potrivit dispoziŃiilor articolului 6 din Legea nr. 85/2006 (în redactarea în 
vigoare la data sesizării instanŃei de fond) toate procedurile prevăzute de 
această lege, cu excepŃia recursului, sunt de competenŃa tribunalului în a 
cărui rază teritorială îşi are sediul debitorul. Întrucât debitorul recurent 
avea sediul, la data formulării cererii de deschidere a procedurii, în 
Municipiul Iaşi, instanŃa de recurs constată că sesizarea Tribunalului Iaşi s-
a făcut legal de către creditor, aceasta fiind instanŃa competentă teritorial, 
potrivit dispoziŃiilor art. 6 din Legea insolvenŃei, să soluŃioneze cererea de 
deschidere a procedurii insolvenŃei. 

Decizia nr. 6 din 10 ianuarie 2011 

Prin sentinŃa comercială nr. 925/S/30.09.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecătorul sindic s-a respins cererea reprezentanŃilor creditorilor SC „S.” SRL şi SC „B.T.” 
SRL cu privire la desemnarea practicianului în insolvenŃă CII „T.V.”; s-a respins excepŃia 
necompetenŃei teritoriale a Tribunalului Iaşi; s-au admis cererile formulate de creditorii 
Întreprinderea Mixtă „G.V.” SRL, SC „B.T.” SRL, SC „V.” ROMÂNIA SA, SC „S.” SRL, 
SC „I.D.” SRL, SC „P.T.” LTD CO-CernăuŃi şi R.Gh. pentru deschiderea procedurii 
insolvenŃei împotriva debitorului SC „E.” SRL (SC „P.E.T.” SRL în prezent); s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a insolvenŃei împotriva debitorului SC „P.E.T.” SRL; s-au 
fixat termene pentru depunerea şi verificarea creanŃelor, depunerea şi soluŃionarea 
contestaŃiilor; s-a numit în calitate de administrator judiciar pe „E.LRJ” S.P.R.L. Sucursala 
Iaşi, cu atribuŃiile prevăzute de art. 20 din Legea insolvenŃei. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Creditoarea SC „D.T.” SA a solicitat deschiderea procedurii insolvenŃei faŃă de 

debitoarea SC „E.” SRL în vederea recuperării creanŃei în sumă de 118.395,06 lei, cerere la 
care a renunŃat ulterior. 

Totodată a formulat cerere creditoarea Întreprinderea Mixtă „G.V.” SRL pentru o 
creanŃă de 103163,10 euro reprezentând contravaloarea unei cantităŃi de vin. 

Pe de altă parte, la data de 22.05.2009 a formulat cerere de deschidere a procedurii 
insolvenŃei debitoarei şi SC „B.T.” SRL pentru o creanŃă în cuantum de 29448,52 euro 
decurgând din obligaŃiile unui contract de transport nr.895/15.09.2008, conexată la cererea 
iniŃială de deschidere a procedurii insolvenŃei. 

La data de 30.06.2009 a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei 
debitoarei şi SC „V.” ROMÂNIA SA (fostă SC „M.” SA) pentru o creanŃă în cuantum de 
8276,43 lei reprezentând preŃ restant, respectiv 7236,90 lei penalităŃi convenŃionale la 
serviciile de telefonie mobilă, s-a dispus conexarea la cererea iniŃială.  

La data de 10.09.2009 a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei 
debitoarei creditoarea SC „S.” SRL pentru o creanŃă în cuantum de 75889,67 lei reprezentând 
debit restant din derularea contractului având ca obiect livrarea şi instalarea unui sistem de 
cântărire autovehicule, dispunându-se conexarea şi a acestei cereri. ReprezentanŃii acestei 
creditoare au solicitat desemnarea unui anumit practician pentru administrarea procedurii 
insolvenŃei, aceeaşi solicitare fiind făcută şi de reprezentanŃii creditoarei SC „B.T.” SRL. 

Ulterior acestora au formulat cereri de admitere a creanŃelor la datele de 20.11.2009, 
26.08.2010 şi 21.09.2010 creditorii SC „I.D.” SRL pentru o creanŃă de 47323,24 lei, SC 
„P.T.” LTD CO – CernăuŃi pentru o creanŃă compusă din 8550,34 euro şi 5043 lei, R.GH. 
pentru o creanŃă constând în drepturi salariale rezultând din sentinŃa civilă 1863/18.11.2009 



pronunŃată de Tribunalul Iaşi respectiv FPC „M.-V.” SRL Moldova pentru o creanŃă de 
224694,08 lei. 

La termenul din 03.12.2009 instanŃa a luat act de renunŃarea la judecată formulată de 
SC „D.T.” SA. 

Apărătorul ales al debitoarei a ridicat excepŃia necompetenŃei teritoriale a Tribunalului 
Iaşi motivat de faptul că în conformitate cu istoricul firmei furnizat de Oficiul Registrului 
ComerŃului, la data de 10.02.2010 firma şi-a schimbat sediul în jud. Buzău, iar denumirea 
acesteia este în prezent SC „P.E.T.” SRL. 

Acordând excepŃia invocată instanŃa a constatat că este neîntemeiată, respingând-o 
motivat de modificările aduse prin Legea nr.169/2010 ale art. 6 din Legea nr.85/2006, care au 
introdus un aliniat nou – 3 – aplicabil la momentul deschiderii procedurii.  

Întrucât o cerere introductivă întemeiată pe prevederile Legii nr.85/2006 nu poate 
produce efecte juridice decât dacă sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de acest act normativ 
în art. 3 referitoare la existenŃa creanŃei şi a stării de insolvenŃă, independent de existenŃa sau 
inexistenŃa contestaŃiei prevăzută de art. 33 alin.2 din lege, verificarea îndeplinirii lor se 
impune din oficiu judecătorului-sindic, iar în acest sens instanŃa a reŃinut următoarele: 

În conformitate cu cererile reprezentanŃilor creditoarelor SC „S.” SRL respectiv SC 
„B.T.” SRL, deşi pentru administrarea procedurii, s-a solicitat desemnarea provizorie a unui 
anumit administrator judiciar – CII „T.V.”, până la confirmarea sau înlocuirea sa de către 
adunarea creditorilor sau creditorul ce deŃine cel puŃin 50% din valoarea creanŃelor, instanŃa 
constată că acesta nu a formulat şi prezentat la dosar o ofertă a disponibilităŃii preluării 
procedurii. 

În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 85/2006, pentru administrarea 
procedurii, se va desemna provizoriu un administrator judiciar care va avea atribuŃiile 
prevăzute de art. 25 din lege, având în vedere ofertele depuse la dosar. 

Conform art. 31 din Legea nr.85/2006 orice creditor îndreptăŃit să solicite deschiderea 
procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvenŃă poate formula o cerere introductivă, 
prin creditor îndreptăŃit înŃelegându-se, potrivit art. 3, pct. 6 din această lege, creditorul care 
are împotriva patrimoniului debitorului o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 
de zile şi a cărei valoare este de cel puŃin 30.000 lei. 

În ceea ce priveşte prima condiŃie, cerinŃele legii referitoare la caracterul cert, lichid şi 
exigibil al creanŃei, nu implică şi existenŃa unui titlu executoriu în baza căruia creditorul să-şi 
valorifice creanŃa, potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanŃă certă fiind şi aceea a cărei 
existenŃă rezultă din însuşi actul de creanŃă sau şi din alte acte, chiar neautentice, ce emană de 
la debitor sau sunt recunoscute de acesta. 

În cauză, certitudinea creanŃelor invocate rezultă din contractele depuse de creditori, 
facturile fiscale ataşate şi înscrisurile conexe, debite ce nu au fost lichidate şi care depăşesc 
valoarea prag impusă de art. 3, pct. 12 din lege, întrucât în contul de disponibilităŃi al 
debitorului nu exista provizia necesară . 

Cât priveşte cerinŃa legală a insolvenŃei astfel cum aceasta este definită prin art. 3, 
alin.1 din Legea nr.85/2006, lipsa contestaŃiei prevăzută de art.33, alin.2 din menŃionata lege 
ca şi împrejurarea că reprezentanŃii debitorului nu s-au prezentat în instanŃă pentru a formula 
apărări privind fondurile sale disponibile şi situaŃia sa patrimonială şi nici nu au produs vreo 
dovadă că deŃine lichidităŃi şi face faŃă obligaŃiilor sale exigibile, îndreptăŃesc concluzia că 
acesta se află în insolvenŃă. 

Aşa fiind, cererile formulate de creditori au fost admise cu consecinŃa deschiderii 
procedurii generale a insolvenŃei împotriva debitorului potrivit art. 33, alin. 6 din Legea 
nr.85/2006. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC „P.E.T.” SRL prin reprezentantul său 
legal criticând soluŃia de respingere a excepŃiei necompetenŃei materiale a Tribunalului Iaşi. 

Recurenta a invocat prevederile art. 6 din Legea nr. 85/2006 potrivit cu care 
competenŃa de soluŃionare a cererilor întemeiate pe legea insolvenŃei revine tribunalului în a 
cărui rază teritorială îşi are sediul debitorul. 

A precizat că, deşi la momentul înregistrării dosarului pe rolul Tribunalului Iaşi 



societatea se nume „E.” SRL şi avea sediul în municipiul Iaşi, anterior deschiderii procedurii 
generale a insolvenŃei, la 19.11.2009, societatea şi-a schimbat denumirea în SC „P.E.T.” SRL, 
iar la dala de 9.02.2010 şi-a schimbat sediul în Buzău. 

Deşi la dosar au fost depuse înscrisurile doveditoare cu privire la aceste schimbări, 
cauza a fost amânată iar noul judecător care a soluŃionat-o nu a Ńinut cont de acestea, 
pronunŃând astfel o hotărâre nelegală. 

A mai susŃinut recurenta că modificările făcute nu au avut ca scop ascunderea faŃă de 
creditori, ci s-au întemeiat pe raŃiuni economice. De altfel, trei dintre creditori au formulat 
deja cereri de deschidere a procedurii la Buzău, primul termen de judecată fiind fixat la 
29.10.2010. 

Prin precizările depuse la dosar „E.LRJ” SPRL în calitate de administrator judiciar al 
debitoarei SC „P.E.T.” SRL a susŃinut că în cauză competenŃa de soluŃionare revine 
Tribunalului Iaşi în raza căruia debitoarea îşi are sediul la data sesizării instanŃei, neavând 
relevanŃă schimbarea ulterioară a sediului în municipiul Buzău. 

Intimata SC „V.” România SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, invocând în drept prevederile art. 6 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 
potrivit cu care tribunalul în circumscripŃia căruia îşi are sediul debitorul la data sesizării 
instanŃei cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei rămâne competent să soluŃioneze 
cauza indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. 

Recursul este nefondat, pentru considerentele ce vor fi expuse. 
În speŃă nu se contestă faptul că, la data sesizării Tribunalului Iaşi cu cererea de 

deschidere a procedurii insolvenŃei, recurenta avea sediul în municipiul Iaşi. 
Potrivit dispoziŃiilor art. 6 din Legea nr. 85/2006 (în redactarea în vigoare la data 

sesizării instanŃei) toate procedurile prevăzute de această lege, cu excepŃia recursului, sunt de 
competenŃa tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul debitorul. 

Întrucât debitorul recurent avea sediul, la data formulării cererii de deschidere a 
procedurii, în Municipiul Iaşi, instanŃa a apreciat că sesizarea Tribunalului Iaşi s-a făcut legal 
de către creditor, aceasta fiind instanŃa competentă teritorial, potrivit disp. art. 6 din legea 
insolvenŃei, să soluŃioneze cererea de deschidere a procedurii insolvenŃei. 

Contrar susŃinerilor recurentei schimbarea sediului său, după sesizarea instanŃei dar 
anterior pronunŃării hotărârii nu atrage necompetenŃa Tribunalului Iaşi. Aceasta deoarece, la 
data pronunŃării hotărârii recurate -30.09.2010 – intraseră deja în vigoare prevederile Legii 
169/2010 care au introdus la art.6 din Legea insolvenŃei alineatul 3 în conformitate cu care 
tribunalul sesizat rămâne competent indiferent de schimbările ulterioare de sediu. 

Raportat la prevederile exprese ale legii insolvenŃei în ce priveşte instanŃa competentă 
să soluŃioneze cererea de deschidere a procedurii în ipoteza schimbării sediului debitorului, în 
vigoare la data pronunŃării hotărârii, nu au relevanŃă, fiind înlăturate susŃinerile recurentei 
referitoare la motivele ce au determinat schimbarea sediului şi la existenŃa, pe rolul 
Tribunalului Buzău, a unor alte cereri formulate de alŃi creditori. 

Pentru aceste considerente, constatând recursul neîntemeiat, curtea de apel a respins 
recursul şi în temeiul disp. art. 312 Cod procedură civilă a menŃinut hotărârea recurată. 

2. Interpretarea şi aplicarea articolului 138 alineat (1) din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenŃei 

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 (literele a - g) considerate nelegitime, 
prejudiciul – care este acela al provocării sau contribuirii faptelor la 
ajungerea debitoarei în starea de insolvenŃă, iar nu existenŃa unor debite 
neachitate ale debitoarei faŃă de creditori – şi cere o cauzalitate tipică între 
faptă şi prejudiciu, subliniind uneori că acest element trebuie dublat de un 
scop, vina persoanei chemată a răspunde fiind apreciabilă în concreto. 

Decizia nr. 14 din 17 ianuarie 2011 



Prin sentinŃa comercială nr. 895/S/29.09.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecător sindic a fost respinsă excepŃia invocată de pârâŃi privind prescripŃia dreptului la 
acŃiune. 

A fost respinsă acŃiunea formulată de creditorul AdministraŃia FinanŃelor Publice a 
mun. Iaşi din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Jud. Iaşi pentru atragerea 
răspunderii personale a pârâŃilor B.I., G.D. şi U.E. 

În temeiul art. 132. alin. 2 din Legea privind procedura insolvenŃei, a fost aprobat 
raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Cabinet individual de insolvenŃă A.V. şi în 
consecinŃă s-a dispus închiderea procedurii insolvenŃei debitorului SC „C.-M.” SA. S-a dispus 
radierea debitorului din registrul comerŃului şi alte registre. În temeiul art. 136 din Legea 
privind procedura insolvenŃei, a fost descărcat pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi 
responsabilităŃi, cu excepŃia situaŃiei prevăzută de art. 138 alin. 6 din Legea 85/2006. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens judecătorul sindic a reŃinut că pârâŃii au invocat 
excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune, excepŃie ce a fost respinsă întrucât s-a apreciat că 
acŃiunea a fost introdusă în termenul de prescripŃie de 3 ani impus de art.139 din Lg.85/2006, 
termen calculat de la data de 23.07.2009, când a fost depus raportul cauzei şi de când a fost 
cunoscută sau trebuia să se cunoască persoana care a cauzat starea de insolvenŃă. 

Examinând pe fond acŃiunea în răspundere personală prin prisma actelor şi lucrărilor 
dosarului s-a constatat că aceasta este neîntemeiată şi a fost respinsă pentru următoarele 
considerente: 

În baza art.138 alin. 1 din Lg.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 o propunere în faŃa instanŃei trebuie 
să o dovedească. Pentru incidenŃa cazului de răspundere prevăzut la lit. a este necesar să se 
facă dovadă certă a utilizării bunurilor sau creditelor societăŃii în interes personal sau în cel al 
unei alte persoane, probă ce nu a fost realizată de reclamantă, iar o prezumŃie simplă în sensul 
reclamat în acŃiune nu este suficientă pentru reŃinerea săvârşirii acestei fapte dacă nu este 
însoŃită şi de alte probe. 

De asemenea, incidenŃa cazului de răspundere prevăzut la lit. b presupune dovedirea în 
concret a actelor de comerŃ făcute de administratorii societăŃii în interes personal sub 
acoperirea firmei debitoare. Or, în speŃă, în cererea de chemare în judecată nici măcar nu sunt 
arătate asemenea acte de comerŃ, darămite să mai fie şi probate. 

În ceea ce priveşte fapta prevăzută la lit. c, textul de lege prevede condiŃia dispunerii 
în interes personal a continuării unei activităŃi care ducea în mod vădit societatea la încetarea 
de plăŃi. 

Din probele administrate nu se poate reŃine, pe de o parte, că administratorii pârâŃi au 
dispus continuarea activităŃii societăŃii debitoare în interes personal, iar, pe de altă parte, nu se 
poate face o legătură de cauzalitate între continuarea activităŃii debitorului şi încetarea de plăŃi 
a societăŃii, astfel încât să se poată reŃine incidenŃa art.138 lit. c. 

Totodată, nu se poate 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. 

Pe de altă parte, nici în raportul cauzelor ce au determinat starea de insolvenŃă, nici în 
raportul final, lichidatorul judiciar, care a analizat activitatea debitorului falit, nu a făcut vreo 
referire la Ńinerea fictivă sau neconformă cu legea a contabilităŃii. 

În fine, incidenŃa cazului de răspundere prevăzut la lit. e presupune dovedirea în 
concret a faptelor administratorilor statutari de deturnare sau ascundere a bunurilor societăŃii 
sau de mărire fictivă a pasivului acesteia, iar apoi să se demonstreze cum săvârşirea lor a 
cauzat starea de insolvenŃă a debitorului. Nici pentru acest caz de răspundere nu s-a arătat în 
concret ce acŃiuni în sensul legii au săvârşit pârâŃii, cum de altfel nu s-a adus vreo dovadă, în 
afară de presupuneri, a săvârşirii lor. 

Constatând că s-a întocmit raportul final de lichidare şi bilanŃul general, care nu au 



fost contestate de părŃile interesate conform art. 129 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
că toate bunurile din averea debitorului au fost lichidate şi toate sumele au fost distribuite, în 
temeiul art. 132 alin.2 din Legea privind procedura insolvenŃei a fost dispusă închiderea 
procedurii falimentului şi radierea debitorului din registrul comerŃului şi alte registre. 

A fost descărcat lichidatorul de orice îndatoriri şi responsabilităŃi, conform art.136 din 
Legea privind procedura insolvenŃei, urmând a se face şi notificările impuse de lege. 

Împotriva sentinŃei comerciale nr. 895/S/29.09.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecător-sindic a formulat recurs reclamanta AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului 
Iaşi, motivând că instanŃa de fond nu a interpretat corect documentele depuse la dosarul 
cauzei şi nici încălcarea dispoziŃiilor legii în materie economico-financiară şi care ar putea 
avea legătură cu intrarea S.C. „C.-M.” S.A. în incapacitate de plată. 

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. 

Recurenta a considerat că administratorii B.I., G.D., U.E. se fac vinovaŃi de o 
administrare defectuoasă a societăŃii „C.-M.” S.A. Iaşi, întrucât s-a desfăşurat activitate şi 
societatea a fost abandonată în momentul în care a înregistrat obligaŃii fiscale.  

Debitoarea nu a Ńinut evidenŃa contabilă în conformitate cu dispoziŃiile legale în 
vigoare, sens în care nu s-au mai depus declaraŃii obligatorii şi nici bilanŃurile anuale, astfel 
încât rezultă că nu s-a Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea, faptă ce intră sub incidenŃa 
dispoziŃiilor art. 138 alin. 1 lit. „d” din Legea nr. 85/2006. 

CreanŃele creditorilor ar fi fost cu mult diminuate (ori inexistente) dacă administratorii 
societăŃii, B.I., G.D., U.E. 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. 

Astfel cum s-a indicat şi în acŃiunea de la fond, societatea avea în patrimoniu stocuri 
precum şi creanŃe de încasat de la partenerii externi. Comisia de cenzori a adus la cunoştinŃa 
acŃionarilor faptul că societatea înregistra pierderi, existau clienŃi externi neîncasaŃi, 
administraŃia debitoarei nu a luat măsurile legale ce se impuneau pentru a recupera sumele 
neîncasate, ba mai mult, 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 2003. 

De asemenea, administratorii nu pot fi exoneraŃi de răspunderea ce le revenea potrivit 
legii. Fiind o societate pe acŃiuni, conform art. 148, alin. 1, Legea 31/1990, administratorii 
sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaŃiilor, potrivit prev. art. 72 şi 73. 

Neîntocmirea evidenŃei contabile de la un anumit moment, prin aceasta încercându-se 
ascunderea situaŃiei financiare a societăŃii, este imputabilă organelor de conducere şi nu 
exonerează de consecinŃele ce decurg din această inacŃiune. O societate comercială nu poate 
în nici un caz, desfăşura o activitate profitabilă, în lipsa unei evidenŃe contabile care să 
reflecte toate operaŃiunile economice, profitul, pierderile, veniturile, cheltuielile, situaŃia 
creanŃelor neîncasate etc. 

În condiŃiile în care evidenŃa contabilă reprezintă oglinda întregii activităŃi a societăŃii, 
nerespectarea de către debitoare a prevederilor legale în această privinŃă, chiar dacă nu a 
constituit singurul factor pentru ajungerea în stare de încetare de plăŃi, a contribuit substanŃial 
la ajungerea în asemenea situaŃie. De altfel, în lipsa acestei evidenŃe care să permită o 
determinare concretă a împrejurărilor în care s-a intrat în încetare de plăŃi, contribuŃia nu 
poate decât să fie prezumată. Nu se poate pretinde în aceste condiŃii creditorilor să facă 
dovada unei legături de la cauză la efect între săvârşirea faptei şi ajungerea în stare de încetare 
de plăŃi, atât timp cât, din culpa pârâŃilor, aceste cauze concrete nu au putut fi determinate. 

Din dispoziŃiile legale expuse rezultă că răspunderea pentru daune aduse prin greşita 
administrare este convertită în răspunderea solidară a tuturor administratorilor ce alcătuiesc 
consiliul. În ceea ce priveşte incidenŃa art. 138 din Legea 85/2006, prevederea legală trebuie 



interpretată în primul rând de la scopul urmărit de legiuitor atunci când a edictat norma de 
drept analizată, în sensul că s-a urmărit apărarea drepturilor creditorilor societăŃii comerciale 
faŃă de faptele administratorilor acestor societăŃi care nu iau măsurile cerute de lege în cazul 
în care societatea se află în încetare de plăŃi şi principiul răspunderii administratorilor pentru 
continuarea unei activităŃi care prejudiciază pe ceilalŃi creditori. 

Or, aşa cum rezultă din actele dosarului şi din rapoartele cenzorilor şi cel de inspecŃie 
fiscală, societatea a mers în pierdere, cea ce denotă un management defectuos al 
administratorilor precum şi al consiliului de administraŃie, aspecte care, a apreciat că sunt sub 
incidenŃa prev. art. 138 din lege. 

Aspectele anterior menŃionate conduc la premisa săvârşirii faptelor indicate în art. 138 
alin. 1 lit. a,c,d, astfel încât consideră că instanŃa de fond a pronunŃat hotărârea cu aplicarea 
greşită a legii.  

Recurenta a considerat că instanŃa de fond a interpretat greşit actele juridice deduse 
judecăŃii, iar sentinŃa comercială nr. 895/S/29.09.2010 este nelegală şi netemeinică, astfel că a 
solicitat modificarea acesteia şi admiterea acŃiunii privind antrenarea răspunderii patrimoniale 
a numiŃilor B.I., G.D., U.E. la suportarea pasivului S.C. „C.-M.” S.A. Iaşi ce nu a putut fi 
recuperat în cadrul procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi a 
dispoziŃiilor legale operante în cauză, Curtea a reŃinut următoarele: 

Criticile formulate de recurenta creditoare AdministraŃia FinanŃelor Publice a 
Municipiului Iaşi, se circumscriu motivului de nelegalitate prev. de art. 304 pct.9 Cod 
procedură civilă. 

Cu titlu preliminar, curtea a constatat că motivele de recurs vizează doar greşita 
reŃinere, de către judecătorul sindic, a neincidenŃei faptelor ce antrenează răspunderea 
personală a administratorilor statutari B.I., G.D. şi U.E., astfel cum sunt acestea reglementate 
de art. 138 lit. c şi d din Legea nr. 85/2006.  

Având în vedere dispoziŃiile art.316 Cod procedură civilă raportat la art.295 Cod 
procedură civilă, texte ce stabilesc limitele investirii instanŃei de recurs, s-a analizat stabilirea 
situaŃiei de fapt şi aplicarea legii de către judecătorul sindic, cu respectarea exigenŃelor în 
discuŃie. 

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 săvârşirea uneia din faptele enumerate limitativ de lege. 

Astfel, plecând de la natura juridică a răspunderii administratorului, curtea a arătat că, 
potrivit conŃinutului art. 138 din Legea nr. 85/2006, aceasta este aceea a unei răspunderi 
speciale care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale. 

Fiind vorba de o răspundere delictuală, înseamnă că, pentru a fi angajată, trebuie 
îndeplinite condiŃiile generale ale răspunderii civile delictuale, care reies din art. 998-999 Cod 
civil (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi vinovăŃia), condiŃii care capătă - în 
această situaŃie - unele conotaŃii speciale. 

 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, iar nu existenŃa unor debite neachitate 
ale debitoarei faŃă de creditori – şi cere o cauzalitate tipică între faptă şi prejudiciu, subliniind 
uneori că acest element trebuie dublat de un scop, vina persoanei chemată a răspunde fiind 
apreciabilă în concreto. 

Pe de altă parte, plecând de la principiile care fundamentează răspunderea delictuală, 
acoperirea prejudiciului este o sarcină directă a autorului faptului prejudiciabil aflat în 
legătură cu fapta.  

Administratorul, chiar dacă a provocat insolvenŃa, este Ńinut să răspundă - în raport cu 
consecinŃele faptelor sale - faŃă de cel în patrimoniul căruia dauna a fost produsă. 

În cazul insolvenŃei şi al falimentului, prejudiciul este provocat societăŃii şi se 



concretizează, pe de o parte, în starea de insolvenŃă în care societatea este plasată prin faptul 
ilicit, iar pe de altă parte, în dauna efectivă şi cuantificabilă printr-o expresie pecuniara. 

RaŃiunea acestei interpretări rezidă chiar în prima teză a art. 138 din Legea nr. 
85/2006, potrivit cu care judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului în 
insolvenŃă sau faliment să fie suportată de persoanele stabilite de această lege, parte care 
trebuia să fie concordantă prejudiciului în legătură cu faptul prejudiciabil al celui Ńinut să 
răspundă. 

În acest context, Curtea a subliniat distincŃia netă şi necesară între prejudiciul pentru 
care administratorul este Ńinut să răspundă în aceste circumstanŃe şi starea generală a 
debitoarei societăŃii faŃă de creditori, sau, altfel spus, prejudiciul creditorilor datorat 
împrejurării că aceştia nu-şi pot acoperi creanŃele prin lichidarea activelor societăŃii. 

Prejudiciul în dauna debitorului falit şi reparat de administrator poate fi inegal cu 
prejudiciul creditorilor şi nu se confundă cu acesta. Administratorul nu răspunde faŃă de 
creditori, deoarece, aşa cum arată şi art. 140 din Legea nr. 85/2006, sumele obŃinute prin 
antrenarea răspunderii derivate din art. 138 intră în averea debitorului şi sunt destinate 
acoperirii pasivului, iar nu plăŃii creditorilor, decât indirect. 

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 a reŃinut că administratorii statutari B.I., G.D. şi U.E. nu se fac vinovaŃi de 
fapta prev de art. 138 lit. c) din Legea nr. 85/2006, reclamanta creditoare nedovedind - prin 
probatoriul administrat - că pârâŃii au dispus în interes personal, continuarea activităŃii 
societăŃii, deşi era evidentă atragerea stării de insolvenŃă. 

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. 

Fişa agentului economic depusă de A.F.P. Iaşi, care atestă că nu s-au mai efectuat plăŃi 
la bugetul consolidat al statului din 2003, 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 prev de art. 138 lit. d) din Legea nr. 85/2006 nu poate fi reŃinută în sarcina 
pârâŃilor B.I., G.D. şi U.E.. 

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 considera recurenta în detalierea motivelor 
recursului. 

Prin urmare, Curtea a infirmat argumentele din recurs prin care se arată că existenŃa 
unei creanŃe a recurentei rămase neacoperită a fost determinată de neŃinerea sau de 
neraportarea corespunzătoare a activităŃii contabile a debitoarei prin grija pârâŃilor şi 
reprezintă dovada prejudiciului, a legăturii cauzale şi prezumă culpa, considerându-le 
nefondate, de vreme ce, aşa cum s-a arătat, legea nu prezumă niciunul din elementele 
răspunderii persoanelor ce pot sta în judecată, iar prejudiciul pretinsei fapte constă în 
ajungerea în insolvenŃă a debitorului, iar nu în întinderea creanŃelor sau cauza acestei întinderi 
ori a insuficientei activelor din patrimoniul falitului. 

Reiterând afirmaŃiile anterioare, alături de afirmarea regulii de drept potrivit căreia 
actori incumbit probatio (art. 1196 Cod civil), Curtea a subliniat punctul de plecare în analiza 



temeiniciei unei astfel de petiŃii, în prezentarea conŃinutului obiectiv al faptelor, acŃiuni sau 
inacŃiuni plasate în domeniul autoratului pârâŃilor, culpa acestora şi legătura cauzală cu 
provocarea stării pentru insolvenŃă. 

Descrierea generică a faptelor, reiterarea conŃinutului textului de lege înregimentează 
această răspundere în motivarea cererii de chemare în judecată, dublată de dovezile care să 
permită instanŃei de fond individualizarea faptelor şi conŃinutul lor obiectiv, nu acoperă 
cerinŃa impusă reclamantei creditoare, iar în aceste condiŃii, acŃiunea promovată apare lipsită 
de suportul temeiniciei. 

Pentru circumstanŃele reŃinute, Curtea a conchis că motivele de recurs formulate de 
recurenta AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Iaşi nu sunt întemeiate, iar raportat 
la situaŃia de fapt, hotărârea primei instanŃe este legală şi temeinică. S-a respins recursul 
formulat de creditoare împotriva sentinŃei comerciale nr. 895/S din 29 septembrie 2010 
pronunŃată de judecătorul sindic. 

3. Cerere de suspendare a executării hotărârii adunării generale ordinare a 
acŃionarilor. CondiŃii 

Pentru a se dispune suspendarea - pe calea ordonanŃei preşedinŃiale - a 
hotărârii Adunării Generale Ordinare a AcŃionarilor, trebuiau întrunite 
cumulativ cerinŃele enumerate în alineatul (1) al articolului 581 din Codul 
de procedură civilă: existenŃa unui caz grabnic (urgenŃa), necesitatea 
păstrării unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei 
pagube iminente şi care nu s-ar putea repara ori înlăturarea pierderilor ce 
s-ar ivi cu prilejul unei executări şi existenŃa unui litigiu asupra fondului.  

Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2011  

Prin sentinŃa civilă nr. 1099 din 27 septembrie 2010, Tribunalul Vaslui a respins 
cererea formulată de petenta SIF „M.” SA, privind suspendarea aplicării Hotărârii AGOA a 
SC „V.” SA Vaslui nr. 4 din 21 iunie 2010, punctele 1, 2, 3 şi 4 şi a dispus restituirea 
cauŃiunii în sumă de 500 lei. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că admisibilitatea unei acŃiuni 
întemeiată pe dispoziŃiile art. 581 Cod procedură civilă, aşa cum reiese din acesta şi cum a 
statuat practica judiciară, raportat la specificul acŃiunii în analiză, Ńine de prevenirea unei 
pagube iminente, care nu s-ar putea repara ulterior dar şi de vremelnicia măsurii cerute, de 
suspendare a aplicării hotărârii adunării acŃionarilor, fie ea ordinară sau extraordinară. 

Fără a mai lua în calcul incidenŃa condiŃiilor de a nu fi antamat fondul cauzei, dezbătut 
pe larg de ambele părŃi sau chiar urgenŃa măsurilor cerute, instanŃa a constatat că - în privinŃa 
prejudiciului iminent - nu sunt dovezi clare, pertinente, care să vizeze în mod direct sau 
indirect interesele reclamantei, câtă vreme societatea pârâtă îşi continuă activitatea fără a fi în 
dificultate financiară. 

Mai mult, a constatat tribunalul că, prin hotărâri anterioare ale instanŃei, astfel de 
hotărâri ale AGEA sau AGOA au mai fost suspendate şi apoi anulate. În condiŃiile actuale, 
suspendarea unor hotărâri determinante ar putea bloca activitatea societăŃii, mai ales în 
condiŃiile economice actuale, cu impact negativ asupra tuturor activităŃilor, ceea ce ar cauza 
chiar acŃionarilor un prejudiciu, condiŃie ce excede intereselor acestora, culpa fiind tocmai a 
reclamantei, contravenind altui principiu de drept. 

Împotriva sentinŃei a declarat recurs reclamanta SIF „M.” SA Bacău, arătând că 
instanŃa de fond a încălcat dispoziŃiile art. 304 punctul 7 din Codul de procedură civilă, 
deoarece a analizat superficial situaŃia dosarului şi nu a răspuns tuturor criticilor formulate de 
recurentă, privând-o în acest fel de un proces echitabil, în sensul prevederilor art. 6 din 
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. 

Astfel, a susŃinut recurenta că pe mai puŃin de jumătate de pagină, folosind acelaşi text 
din sentinŃa civilă nr. 1098/27.09.2010, pronunŃată de acelaşi complet de judecată în dosarul 
nr. 2420/89/2010, instanŃa de fond nu a răspuns nici uneia dintre criticile aduse la adresa 



hotărârii AGOA. 
Recurenta a învederat că a invocat că felul în care s-a făcut convocarea pentru 

Adunarea Generală Ordinară a AcŃionarilor este contrar prevederilor legale. Astfel, la data de 
31.03.2010 s-a decis schimbarea administratorului unic al societăŃii, în sensul că SC „L.” SRL 
a fost desemnat administrator în locul SC „V.P.” SRL, noul administrator desemnând-o pe 
C.G. drept reprezentant permanent. Această hotărâre a fost contestată de reclamantă şi - prin 
sentinŃa civilă nr. 725/31.05.2010 - Tribunalul Vaslui a dispus suspendarea acestei hotărâri 
(dosarul nr. 1217/89/2010), hotărârea rămânând irevocabilă prin nerecurare. În luna iunie 
2010, C.G., în nume propriu, practic, aşa cum rezultă din copia convocatorului aflat la dosarul 
cauzei, a convocat AGOA, având pe ordinea de zi şi un punct esenŃial, cu care SIF „M.” S.A. 
nu a fost de acord şi anume stabilirea indemnizaŃiei membrilor consiliului de administraŃie şi a 
administratorului unic. IndemnizaŃia pentru administrator a fost stabilită la suma de 10.000 
euro pe lună, în condiŃiile în care situaŃia economico-financiară a societăŃii este precară, 
nivelul mare al datoriilor determinând nerepartizarea dividendelor către acŃionari până în anul 
2016, aşa cum s-a prevăzut în clauzele contractelor de credite încheiate cu B.C.R. 

Reclamanta pretinde că solicitarea de suspendare a acestei hotărâri nu a fost altceva 
decât o modalitate prin care SIF „M.” SA încearcă să apere interesele tuturor acŃionarilor, 
împotriva acestui comportament abuziv al lui C.G., care a ignorat o hotărâre judecătorească 
rămasă irevocabilă, a convocat în mod nelegal adunarea acŃionarilor şi a decis, uzând de 
faptul că deŃine majoritatea acŃiunilor, în propriul său interes. 

În aceste condiŃii, învederează recurenta că aprecierea instanŃei de fond - că în cauză 
introducerea unei acŃiuni conform art. 581 Cod procedură civilă nu se justifică, că nu s-a 
demonstrat iminenŃa unei pagube, deoarece societatea continuă să funcŃioneze - sunt afirmaŃii 
care demonstrează superficialitatea analizei situaŃiei şi echivalează cu lipsa de motivare. 

Recurenta pretinde că instanŃa de fond a dat hotărârea cu încălcarea dispoziŃiilor legale 
în materie, respectiv a prevederilor Legii nr. 31/1990, ceea ce atrage incidenŃa articolului 304 
punctul 9 din Codul de procedură civilă. Astfel, susŃine recurenta că instanŃa nu a dat nici o 
dezlegare de drept afirmaŃiilor sale, în legătură cu nulitatea absolută a convocării AGOA, care 
trebuia să fie cea dintâi avută în vedere şi clarificată, orice alte argumente devenind 
nesemnificative, în condiŃiile în care întreaga procedură de convocare este nulă. De asemenea, 
lipseşte din motivarea sentinŃei recurate orice referire la nulitatea însăşi a hotărârii nr. 3, care 
derivă din nulitatea convocării acesteia de către o persoană lipsită de calitatea de a convoca în 
mod legal AGOA. 

Prin concluziile scrise, intimata SC „V.” SA a solicitat respingerea recursului, 
invocând şi excepŃiile tardivităŃii şi inadmisibilităŃii recursului. 

În ce priveşte tardivitatea, intimata a susŃinut că - potrivit articolului 133 alineat 3 din 
Legea nr. 31/1990 - recursul împotriva ordonanŃei de suspendare se poate face în termen de 5 
zile de la pronunŃare. Or, după cum rezultă din informaŃiile publicate pe portalul instanŃelor, 
recursul a fost formulat la data de 04.10.2010. Cum hotărârea atacată a fost pronunŃată la data 
de 27.09.2010, intimata a solicitat a se constata că recursul a fost promovat cu depăşirea 
termenului de 5 zile, prescris de dispoziŃia legală mai sus invocată. 

Referitor la inadmisibilitatea recursului, SC „V.” SA a arătat că - potrivit art. 133 alin. 
3 din Legea nr. 31/1990 - recursul împotriva ordonanŃei de suspendare se poate face în termen 
de 5 zile de la pronunŃare. Rezultă - din analiza acestui text de lege - că numai împotriva 
ordonanŃei prin care s-a admis cererea de suspendare se poate formula recurs, nu şi împotriva 
sentinŃei de respingere a cererii de suspendare. 

Privitor la fondul recursului, intimata a învederat că tribunalul a respins cererea de 
suspendare axându-se pe condiŃiile de admisibilitate a ordonanŃei preşedinŃiale şi că a reŃinut 
corect că suspendarea hotărârii AGA ar determina blocarea activităŃii societăŃii. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, curtea a constatat următoarele: 
Conform articolului 137 alineat (1) Cod procedură civilă, instanŃa de recurs este Ńinută 

a se pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor de procedură ori de fond care fac de prisos, în totul 
sau în parte, cercetarea în fond a pricinii. Curtea a reŃinut că nu pot fi primite excepŃiile 
invocate de intimate SC „V.” SA, pentru următoarele considerente: 



SentinŃa Tribunalului Vaslui a fost pronunŃată la data de 27 septembrie 2010, iar 
recursul s-a declarat - de reclamantă - la data de 30 septembrie 2010 (data depunerii 
recomandate a cererii, la oficiul poştal, în sensul articolului 104 Cod procedură civilă). Ca 
atare, recursul apare formulat înlăuntrul termenului de 5 zile de la pronunŃare. 

InstanŃa de control judiciar a constatat că nu poate fi primită nici excepŃia 
inadmisibilităŃii recursului, faŃă de statuarea fără echivoc a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie - 
SecŃiile Unite, prin Decizia nr. LXII/2007 pronunŃată în recurs în interesul legii, vizând 
interpretarea art. 133 alineat (3) din Legea nr. 31/1990. Astfel, s-a stabilit că dispoziŃiile 
evocate se interpretează în sensul că ordonanŃa preşedinŃială prin care s-a respins cererea de 
suspendare a executării dispoziŃiilor unei hotărâri a adunării generale a acŃionarilor poate fi 
atacată cu recurs. 

Referitor la recurs, curtea a constatat că acesta este nefondat, pentru considerentele 
expuse în cele ce urmează. 

Punctul 7 al articolului 304 Cod procedură civilă nu este aplicabil în speŃă, câtă vreme 
tribunalul a prezentat considerentele - de fapt şi de drept - care au condus la soluŃia judiciară a 
respingerii cererii de suspendare. Nu pot fi primite susŃinerile recurentei - potrivit cu care 
instanŃa era Ńinută să răspundă argumentelor care vizează anulabilitatea hotărârii AGA - câtă 
vreme acestea au legătură cu fondul pretenŃiilor deduse judecăŃii, iar nu cu cererea de 
suspendare, în care se analizează doar condiŃiile ordonanŃei preşedinŃiale. Curtea de apel a 
reŃinut că nu s-au încălcat cu nimic exigenŃele unui proces echitabil, în sensul articolului 6 din 
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, deoarece motivarea hotărârii tribunalului este 
circumscrisă analizei acelor elemente de fapt şi de drept pertinente în procedura specială a 
ordonanŃei preşedinŃiale, verificarea şi valorificarea argumentelor legate de anularea hotărârii 
adunării generale a acŃionarilor făcându-se în procedura pe fond. 

Curtea de apel a constatat că nici punctul 9 al articolului 304 Cod procedură civilă nu 
este incident, în măsura în care tribunalul a interpretat şi aplicat judicios dispoziŃiile legale 
relevante.  

Contrar susŃinerilor recurentei, prevederile aplicabile în speŃă nu erau acelea care 
reglementează nulitatea hotărârii AGA, ci dispoziŃiile articolului 133 alineat (1) din Legea nr. 
31/1990 a societăŃilor comerciale, raportate la articolul 581 Cod procedură civilă, cel din urmă 
fiind textul procedural cu aplicabilitate generală în materia ordonanŃei preşedinŃiale. 

InstanŃa de recurs a constatat că pentru a se dispune suspendarea - pe calea ordonanŃei 
preşedinŃiale - a hotărârii Adunării Generale Ordinare a AcŃionarilor SC „V.” SA, trebuiau 
întrunite cumulativ cerinŃele enumerate în alineatul (1) al articolului 581 din Codul de 
procedură civilă: existenŃa unui caz grabnic (urgenŃa), necesitatea păstrării unui drept care s-ar 
păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara ori 
înlăturarea pierderilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări şi existenŃa unui litigiu asupra 
fondului.  

 În speŃă, doar ultima condiŃie apare îndeplinită şi - faŃă de conŃinutul măsurilor 
stabilite prin hotărârea atacată pe fond - curtea de apel a constatat că este judicioasă concluzia 
tribunalului, în sensul inexistenŃei iminenŃei producerii unei pagube (pentru recurentă şi 
ceilalŃi acŃionari, ale căror interese reclamanta arată că le promovează) ce nu s-ar putea repara. 
În acelaşi timp, în pofida criticilor expuse de recurentă, instanŃa nu putea verifica legalitatea 
hotărârii AGOA, pentru că ar fi prejudecat fondul, încălcând una dintre condiŃiile ordonanŃei 
preşedinŃiale, după cum s-a arătat deja.  

Raportat considerentelor expuse şi în aplicarea art. 312 alineat 1 teza a II-a Cord 
procedură civilă curtea a respins recursul şi a menŃinut sentinŃa Tribunalului Vaslui. 

4. Antrenarea răspunderii personale a fostului administrator. Interpretarea şi 
aplicarea articolului 138 alineat (1) litera d) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenŃei 

Antrenarea răspunderii personale a pârâtului presupune îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiŃii: prejudiciul creditorilor, fapta ilicită a 



pârâtului, faptă care să se încadreze într-unul din cazurile prevăzute la art. 
138 alin. 1 litera d), raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi 
insuficienŃa fondurilor băneşti disponibile pentru plata de către debitor a 
datoriilor avute la creditori, precum şi culpa administratorului.  

În speŃă, prima instanŃă a prezumat nejustificat îndeplinirea acestor condiŃii 
cumulative în ceea ce-l priveşte pe recurent, curtea reŃinând că nepredarea 
documentelor contabile prevăzute la art. 28 din Legea nr. 85/2006 nu 
atrage existenŃa unei prezumŃii de culpă, întrucât trebuie dovedită 
săvârşirea cu intenŃie a acestor fapte.  

Decizia nr. 21 din 19 ianuarie 2011 

Prin sentinŃa civilă nr. 307/F din15 iunie 2010, pronunŃată de Tribunalul Vaslui - 
Judecător sindic, a admis acŃiunea formulată de lichidatorul judiciar „M.R.L.” Iaşi SPRL 
împotriva administratorului debitorului în faliment SC „V.” SRL Bârlad - C.C. şi în 
consecinŃă a obligat pârâtul să suporte din averea personală, suma de 399.106,63 lei din 
pasivul societăŃii debitoare. 

Executarea silită a fost făcută prin intermediul executorului judecătoresc conform 
codului de procedură civilă. 

A autorizat creditorii înscrişi în tabelul definitiv consolidat al creanŃelor să pună în 
executare prezenta hotărâre potrivit dispoziŃiilor art. 142 alin 2 din Legea insolvenŃei. 

În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenŃei s-a dispus închiderea 
procedurii insolvenŃei debitorului şi radierea debitorului din Registrul comerŃului.  

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Prin cererea înregistrată la această instanŃă sub nr. 3648/89/2008 din data de 02 

februarie 2010, „M.R.L.” Iaşi SPRL, lichidator judiciar reclamant pentru debitoarea SC „V.” 
SRL Bârlad a chemat în judecată pe pârâtul C.C. pentru ca în temeiul art. 138 alin.1 lit. d din 
Legea 85/2006 în să fie obligat pârâtul să suporte pasivul debitoarei falite în cuantum de 
399.106.63lei reprezentând creanŃe înscrise în tabelul definitiv al creditorilor şi neacoperite în 
cadrul procedurii de faliment. 

În susŃinerea cererii sale, lichidatorul judiciar reclamant a arătat că pârâtul se face 
vinovat de faptele ilicite prevăzute şi sancŃionate la art. 138 alin.1 d din Legea 85/2006 prin 
aceea că a Ńinut o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a 
Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea. 

Aşa cu rezultă din raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariŃia 
stării de insolvenŃă a debitorului, una din cauzele care au dus la apariŃia stării de insolvenŃă a 
fost păstrarea stocurilor în valoare de 537.329 lei – valoare contabilă la 31.12.2007, fără a se 
încerca valorificarea lor, acestea suferind uzură fizică şi morală, pârâtul făcându-se vinovat de 
neurmărirea încasării la timp a creanŃelor, ajungându-se la sume de recuperat de 274.228 lei 
valoare contabilă la 31.12.2007, cât şi de neefectuarea în termen de trei ani a demersurilor 
necesare pentru recuperarea creanŃelor, faptă care a dus la prescrierea acestora. 

Neaducerea creanŃelor în patrimoniul societăŃii debitoare în vederea îndestulării 
creditorilor fiind imputabilă fostului administrator statutar, pârâtul în cauză, care nu a Ńinut 
contabilitatea în conformitate cu legea. 

Pârâtul, deşi notificat, nu a pus la dispoziŃia lichidatorului documentele financiar 
contabile prevăzute de art. 28 din legea 85/2006,a avut o atitudine refractară, nu a colaborat 
cu lichidatorul judiciar şi nu a depus documentele contabile prevăzute de lege, urmărind 
ascunderea de date contabile neavantajoase pentru societatea debitoare, întărind convingerea 
lichidatorului judiciar că a fost Ńinută o contabilitate fictivă, administratorul pârât a făcut să 
dispară unele documente contabile, sau nu a fost Ńinută contabilitatea în conformitate cu legea. 

Având în vedere neîndeplinirea obligaŃiilor legale prevăzute de legea insolvenŃei, 
starea de pasivitate faŃă de activitatea societăŃii comerciale debitoare, precum şi lipsa predării 
patrimoniului debitoarei, au format lichidatorului judiciar convingerea că pârâtul se face 
vinovat de încălcarea prevederilor art. 138 alin.1 lit. d din Legea 85/2006. 

Cu privire la procedură, a solicitat admiterea cererii prin care s-a solicitat închiderea 



procedurii în temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenŃei, solicitarea 
lichidatorului judiciar intervine ca urmare a rezultatelor obŃinute de către acesta în urma 
demersurilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea 85/2006, şi când nu au 
fost identificate bunuri în patrimoniul debitoarei, care să poată fi valorificate în cadrul 
procedurii, radierea debitoarei din registrul în care este înmatriculată, aplicarea dispoziŃiilor 
art. 135 şi ale 136 din legea privind procedura insolvenŃei. 

Pârâtul C.C. nu s-a prezentat la instanŃă, iar la 15 iunie 2010 s-a primit la dosar, prin 
fax, într-un singur exemplar, întâmpinarea pârâtului la cererea de antrenarea răspunderii 
materiale promovată de lichidatorul judiciar reclamant. 

Verificând actele şi lucrările dosarului, instanŃa a constatat întemeiată cererea în 
antrenarea răspunderii materiale promovată de lichidatorul judiciar reclamant, în 
contradictoriu cu pârâtul C.C., fost administrator al societăŃii debitoare. 

Art. 138 din legea insolvenŃei prevede că în cazul în care în raportul întocmit în 
conformitate cu dispoziŃiile art. 59 alin.1 sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă 
apariŃia stării de insolvenŃă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a 
lichidatorului, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană 
juridică, ajuns în stare de insolvenŃă, să fie suportată de membrii organelor de supraveghere 
din cadrul societăŃii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de 
insolvenŃă a debitorului, prin una dintre faptele prevăzute la lit. a-g din articolul sus-arătat. 

Sub aspectul săvârşirii faptelor prevăzute de art. 138 alin.1 lit. d, din Legea nr.85/2006 
s-a constatat că pârâtul se face vinovat de ajungerea societăŃii în stare de faliment, neaducerea 
creanŃelor în patrimoniul societăŃii debitoare în vederea îndestulării creditorilor fiind 
imputabilă fostului administrator statutar, pârâtul în cauză, care nu a Ńinut contabilitatea în 
conformitate cu legea. 

Pârâtul, deşi notificat, nu a pus la dispoziŃia lichidatorului documentele financiar 
contabile prevăzute de art. 28 din Legea nr.85/2006, a avut o atitudine refractară, nu a 
colaborat cu lichidatorul judiciar şi nu a depus documentele contabile prevăzute de lege, 
urmărind ascunderea de date contabile neavantajoase pentru societatea debitoare, întărind 
convingerea lichidatorului judiciar că a fost Ńinută o contabilitate fictivă, administratorul pârât 
a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a fost Ńinută contabilitatea în conformitate 
cu legea. 

Având în vedere neîndeplinirea obligaŃiilor legale prevăzute de legea insolvenŃei, 
starea de pasivitate faŃă de activitatea societăŃii comerciale debitoare, precum şi lipsa predării 
patrimoniului debitoarei, au format lichidatorului judiciar convingerea că pârâtul se face 
vinovat de încălcarea prevederilor art. 138 alin.1 lit. d din Legea 85/2006. 

Dată fiind situaŃia financiară a societăŃii şi faŃă de dispoziŃiile art. 27 alin.1 din legea 
privind procedura insolvenŃei, care dispune că debitorul aflat în insolvenŃă este obligat să 
adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus legii speciale în termen de maxim 30 de zile de 
la apariŃia stării de insolvenŃă, a apreciat că pârâtul C.C. se face vinovat de continuarea unei 
activităŃi care a dus în mod vădit la încetarea de plăŃi. 

Faptul că pârâtul nu a pus la dispoziŃia lichidatorului judiciar documentele contabile 
prevăzute la art. 28, deşi putea şi trebuia să cunoască faptul că legea stabileşte în sarcina sa 
această obligaŃie, duce la concluzia că a fost Ńinută o contabilitate fictivă, administratorul 
statutar a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a fost Ńinută contabilitatea în 
conformitate cu legea, faptă prevăzută şi sancŃionată de dispoziŃiile art. 138 alin.1 lit. d din 
legea privind procedura insolvenŃei. 

Sunt întrunite astfel condiŃiile de atragere a răspunderii prin fapta ilicită prin care s-a 
contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvenŃă, prejudiciul cert şi direct dovedit atât 
sub aspectul existenŃei cât şi sun aspectul întinderii, cauzat în mod direct şi nemijlocit de fapta 
ilicit ă dovedită, raportul de cauzalitate, respectiv dovedirea faptului că prin aceste fapte s-a 
contribuit la  

ajungerea debitorului în stare de insolvenŃă, şi existenŃa vinovăŃiei, răspunderea putând 
fi antrenată indiferent de forma de vinovăŃie constatată.  

Raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu este evident şi rezultă din faptul 



că societatea nu a mai avut capacitatea de a-şi mai achita debitele restante către creditori, 
prejudiciindu-i pe aceştia şi punându-i în imposibilitatea de a-şi mai putea recupera creanŃele. 
VinovăŃia şi intenŃia directă rezultă din faptele care au fost săvârşite cu intenŃie de pârâtul în 
cauză. 

S-au constatat astfel întrunite cele patru elemente ale răspunderii patrimoniale 
respectiv fapta ilicită a pârâtului C.C. care în calitatea de administrator statutar avea în mod 
direct obligaŃia de a organiza şi de a conduce contabilitatea debitoarei, prejudiciul în sumă de 
399.196,63 lei rezultat din neplata la termen a impozitelor legale, care a cauzat un prejudiciu 
cert şi evident bugetului consolidat al statului, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi 
prejudiciu fiind evident şi rezultând din faptul că prin nedepunerea documentelor fiscale la 
organele abilitate acestea au fost imposibilitatea de a calcula şi de a reŃine din conturile 
debitoarei sumele datorate în contul obligaŃiilor bugetare aferente activităŃii desfăşurate. 

Fapta ilicită a pârâtului prin neŃinerea contabilităŃii în conformitate cu legea nu poate 
fi săvârşită decât cu intenŃie directă, pârâtul având obligaŃia de a organiza şi de a conduce 
contabilitatea societăŃii în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie, fiind astfel 
în culpă şi neputându-se invoca în apărare necunoaşterea obligaŃiilor legale. 

FaŃă de cele reŃinute, a fost admisă acŃiunea lichidatorului judiciar aşa cum a fost 
aceasta formulată şi a fost obligat pârâtul la suportarea din averea personală a sumei de 
399.106,63 lei reprezentând creanŃe înscrise la masa credală conform tabelului definitiv 
consolidat al creditorilor şi neacoperite în cadrul procedurii de faliment. 

Cu privire la procedură, s-a constatat că la data de 02 februarie 2010 lichidatorul 
judiciar „M.R.L.” Iaşi SPRL desemnat să administreze procedura insolvenŃei debitorului SC 
„V.” SRL Bîrlad a solicitat închiderea procedurii falimentului debitoarei în temeiul art. 131 
din legea privind procedura insolvenŃei, solicitarea lichidatorului judiciar intervenind ca 
urmare a rezultatelor obŃinute de către acesta în urma demersurilor efectuate în conformitate 
cu prevederile art. 25 din Legea 85/2006, nefiind identificate bunuri în patrimoniul 
debitorului, care să poată fi valorificate în cadrul procedurii, radierea debitoarei din registrul 
în care este înmatriculată, aplicarea dispoziŃiilor art. 135 şi ale 136 din legea privind 
procedura insolvenŃei, din verificările efectuate şi din relaŃiile primite de la instituŃiile abilitate 
rezultând că debitorul nu are nici un fel de avere.  

Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin sentinŃa civilă nr. 493/F din 
data de 09.12.2008 şi s-a numit administrator judiciar şi ulterior lichidator judiciar „M.R.L.” 
Iaşi SPRL; constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiŃiile art. 61 din lege; 
constatând că notificarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă, în temeiul 
art.131 din legea privind procedura insolvenŃei, s-a dispus încheierea procedurii insolvenŃei şi 
radierea debitorului. 

Văzând şi dispoziŃiile art. 131 din Legea 85/2006 a insolvenŃei care prevede că: „ În 
orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în 
averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative 
şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va putea 
da o sentinŃă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din 
registrul în care este înmatriculat.”, deoarece debitorul nu are bunuri şi nu au fost identificate 
bunuri mobile şi/sau imobile care să aparŃină patrimoniului debitoarei şi care să poată fi 
valorificate în cadrul procedurii de faliment pentru obŃinerea sumelor necesare acoperirii 
masei credale, s-a dispus închiderea procedurii şi radierea debitorului din Registrul 
comerŃului. 

Împotriva acestei sentinŃe a formulat recurs pârâtul C.C., criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivare: 

Prin sentinŃa recurată a fost admisă cererea formulată de lichidatorul judiciar pentru 
atragerea răspunderii administratorului în temeiul dispoziŃiilor art. 138 alin. lit. „d” din Legea 
85/2006. 

Recurentul a considerat că soluŃia instanŃei de fond nu este în acord cu situaŃia de fapt 
şi nici cu probele din dosar. 

Prin hotărârea recurată s-a reŃinut că în calitate de administrator a Ńinut o contabilitate 



fictivă şi a făcut să dispară documente contabile. Această situaŃie nu este reală, deoarece nu a 
Ńinut o contabilitate dublă. Pentru această activitate a încheiat un contract cu firma SC „P.C.” 
SRL Bârlad, care s-a ocupat de întreaga activitate ce vizează contabilitatea firmei, astfel că nu 
poate fi reŃinută acuzaŃia împotriva sa ca administrator. 

În motivarea hotărârii instanŃei fondului s-a mai reŃinut că recurentul, în calitate de 
administrator, nu a încercat valorificarea stocurilor şi în această modalitate s-au deteriorat 
stocurile de marfă. Cu privire la această situaŃie recurentul a arătat că marfa de pe stoc a fost 
sechestrată de AFP Bârlad, iar procesul-verbal prin care s-a aplicat acest sechestru asigurator 
a fost întocmit în dublu exemplar, unul din ele aflându-se la acest creditor. Marfa respectivă a 
fost depozitată în baza unui contract de depozit contra cost (costuri suportate de recurent, 
conform facturilor) la SC „C.C.” SA Bârlad. Depozitarul refuza să îi dea marfa, în acest sens 
formulând o plângere. 

S-a mai reŃinut în culpa recurentului că nu a urmărit încasarea creanŃelor la debitorii 
societăŃii, dar nici această împrejurare nu este reală, deoarece el a făcut demersuri pentru a-şi 
recupera creanŃele, a făcut notificări şi a formulat şi plângeri penale, însă fără succes. Deci nu 
se poate reŃine o stare de impasibilitate a sa, ci din contră a încercat toate posibilităŃile legale 
de a-şi recupera creanŃele, fără succes însă, probabil şi din cauza crizei economice şi a 
blocajului financiar cu care se confruntă economia mondială de aproape trei ani. 

În ceea ce priveşte dispariŃia unor documente, aceste documente au fost depuse odată 
cu marfa sechestrată în acelaşi depozit şi tot în această perioadă el a divorŃat şi o parte din 
documente sunt la fosta soŃie şi nu le mai poate recupera, deoarece susŃine că nu le mai are. 

Analizând motivele de recurs formulate şi raportându-le la actele dosarului şi la 
dispoziŃiile legale aplicabile în cauză, curtea a constatat că recursul de faŃă este fondat pentru 
considerentele ce vor fi expuse în continuare: 

Prin sentinŃa recurată, judecătorul-sindic a reŃinut răspunderea personală a pârâtului-
recurent pentru fapta prevăzută de art. 138 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006. 

În ceea ce priveşte incidenŃa în speŃă a acestei dispoziŃii legale în stabilirea răspunderii 
procesuale a recurentului-pârât, curtea a constatat că prima instanŃă a făcut o greşită apreciere a 
situaŃiei de fapt şi de drept deduse judecăŃii. 

Astfel, neprezentarea documentelor contabile de pârât lichidatorului, ca şi atitudinea 
refractară a pârâtului faŃă de lichidator nu pot crea prin ele însele o prezumŃie de culpă de natură 
a atrage răspunderea personală a pârâtului, în temeiul prevederilor art. 138 alin. 1 lit. d din 
Legea nr. 85/2006. 

Aşa fiind, nu se poate reŃine că societatea debitoare – falită a ajuns în stare de insolvenŃă 
datorită faptului că pârâtul nu a Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea, ceea ce ar atrage în 
speŃă incidenŃa dispoziŃiilor art. 138 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006. 

Prin urmare, antrenarea răspunderii personale a pârâtului-recurent presupune 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiŃii şi anume: prejudiciul creditorilor, fapta ilicită a 
pârâŃilor, faptă care să se încadreze într-unul din cazurile prevăzute la art. 138 alin. 1 lit. d, 
raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi insuficienŃa fondurilor băneşti disponibile pentru 
plata de către debitor a datoriilor avute la creditori, precum şi culpa administratorilor. Ori, în 
speŃă, prima instanŃă a prezumat în mod nejustificat îndeplinirea acestor condiŃii cumulative în 
ceea ce-l priveşte pe recurent, curtea apreciind că nepredarea documentelor contabile prevăzute 
la art. 28 din legea nr. 85/2006 nu atrage existenŃa unei prezumŃii de culpă, întrucât trebuie 
dovedită săvârşirea cu intenŃie a acestor fapte.  

Sarcina probei incumbă celui ce face o afirmaŃie în faŃa judecăŃii, iar invocarea art. 
138 din lege nu atrage automat răspunderea administratorului-pârât, deoarece legiuitorul nu a 
înŃeles să instituie o prezumŃie legală de vinovăŃie şi de răspundere a administratorului 
societăŃii. 

Raportat acestor considerente, curtea a constatat că în cauză sunt incidente dispoziŃiile 
art. 304 indice 1 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul disp. art. 312 C. pr. civ., curtea a 
admis recursul împotriva sentinŃei civile nr. 307/F din15 iunie 2010, pronunŃată de Tribunalul 
Vaslui - Judecător sindic şi a modificat în parte sentinŃa în sensul respingerii acŃiunii în 
răspundere personală formulată de lichidatorul „M.R.L.” IAŞI - S.P.R.L, celelalte dispoziŃii 



ale sentinŃei fiind menŃinute.  

5. Cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei, conform Legii nr. 85/2006. 
CondiŃii 

Pentru admisibilitatea cererilor de deschidere a procedurii insolvenŃei 
dispoziŃiile articolului 3 punctele 1 şi 6 din Legea nr. 85/2006 prevăd 
necesitatea îndeplinirii cumulative atât a condiŃiilor referitoare la creanŃă 
(să fie certă, lichidă, exigibilă şi mai veche de 90 de zile) cât şi a condiŃiei 
privitoare la existenŃa stării de insolvenŃă. 

Decizia nr. 58 din 31 ianuarie 2011 

Prin sentinŃa comercială nr. 1318/S/25.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecătorul sindic s-a respins cererea formulată de creditoarea Banca „B.” SA având ca obiect 
deschiderea procedurii insolvenŃei împotriva debitoarei SC „D.D.-A.” SRL. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Analizând cauza dedusă judecăŃii sub aspectele precizate de reprezentanŃii creditoarei 

şi prin prisma înscrisurilor depuse la dosar cu titlu de probe, instanŃa a reŃinut că cererea de 
deschidere a procedurii de insolvenŃă formulată se referă la încetarea de plăŃi a debitoarei 
către acestea în ceea ce priveşte derularea unui contract de credit de facilitate revolving plus. 

În temeiul respectivului contract nr. 5153/11.05.2007, reprezentanŃii creditoarei Banca 
„B.” SA au acordat cu titlu de împrumut debitoarei un credit în sumă de 76800 lei. 

În petitul cererii formulate, reprezentanŃii creditoarei au apreciat că suma de 
116296,86 lei pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenŃei se compune din 
76.800 lei credit restant, 38.727,47 lei dobânzi restante şi 769,39 lei comisioane. 

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte certitudinea creanŃei, în afara înscrisurilor arătate 
anterior reprezentanŃii creditoarei nu au depus un scadenŃar al ratelor creditului şi nu au făcut 
dovada modalităŃii de calcul a dobânzii restante şi a comisioanelor la creditul acordat. 

În ceea ce priveşte condiŃiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească o creanŃă, 
instanŃa a considerat că cererea formulată de creditoare este nejustificată. 

În cauză, existenŃa creanŃei reclamate este discutabilă din punct de vedere juridic, 
astfel că sumele înscrise în documentele creditoarelor nu reprezintă o creanŃă certă, lichidă şi 
exigibilă în sensul art. 379, alin. 3 C.pr.civ.; aspectul enunŃat se coroborează cu faptul că 
reprezentanŃii debitoarei au avut cunoştinŃă de existenŃa şi valoarea creanŃei, dar prin 
contestarea creanŃei îşi exprimă în mod expres poziŃia de neînsuşire a debitului. 

 S-a reŃinut totodată că nu lipsa lichidităŃilor stă la baza acumulării debitului, ci refuzul 
de plată din partea debitoarei.  

Prin urmare, atât timp cât procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 nu reprezintă 
un mijloc de recuperare a unui debit, ci este o procedură specială care se aplică numai în 
momentul în care respectivul debit nu s-a putut recupera pe căile reglementate de dreptul 
comun, în cauză, în lipsa unei creanŃe certe, nu se justifică începerea procedurii insolvenŃei, 
motiv pentru care cererea introductivă a fost respinsă.  

Cum aspectul certitudinii creanŃei nu s-a confirmat, instanŃa de fond a considerat că în 
cadrul acestei proceduri execuŃionale colective nu se poate realiza o analiză aprofundată, 
constatând incertitudinea cuantumului debitului, a penalităŃilor de întârziere, dar mai ales a 
nerespectării unor clauze sau condiŃii de bună derulare a contractului. 

 Prin urmare, în lipsa unei creanŃe certe, ca una din condiŃiile obligatorii declanşării 
procedurii Legii nr. 85/2006, în condiŃiile art. 379 din Codul Civil cererea introductivă a fost 
respinsă. 

În baza art. 20 din Legea nr.146/1997 a fost anulată ca netimbrată contestaŃia 
formulată de debitoare. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea Banca „B.” SA, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Recurenta a arătat că deŃine împotriva debitoarei o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă în 



sumă totală de 116.296,86 lei compusă din: credit restant -76.800 lei, dobânzi restante -
38.727,47 lei şi comisioane -769,39 lei, care nu a fost contestată de debitoare. 

A precizat recurenta că instanŃa a reŃinut atât lipsa contestaŃiei debitoarei, cât şi 
netimbrarea ei, motivarea hotărârii fiind astfel contradictorie. 

În ce priveşte certitudinea creanŃei, ea rezultă din faptul însuşirii de către debitoare, 
prin semnare, atât a contractului de credit facilitate revoloving plus nr. 5153/11.05.2007, cât şi 
a actelor adiŃionale nr. 1-2/6.06.2008 prin care s-a acordat debitoarei creditul în sumă de 
76.800 lei. 

CreanŃa este lichidă, întrucât poate fi determinată din actele arătate anterior, în care 
este menŃionat cuantumul (suma de 116.296,86 lei reprezentând debit restant, dobânzi restante 
şi comisioane). 

De asemenea, cerinŃa exigibilităŃii creanŃei este îndeplinită, în opinia recurentei, 
întrucât au trecut mai mult de 90 de zile de la data scadenŃei datoriei, ultima plată făcându-se 
la 1.11.2008, iar cererea fiind introdusă la 4.05.2010. 

Recurenta a considerat că şi condiŃia insolvenŃei debitoarei a fost îndeplinită, raportat 
la termenul scurs de la ultima plată. 

Referitor la lipsa scadenŃarului ratelor, reŃinută de instanŃă, recurenta a precizat că nu a 
fost depus întrucât în acest caz, al contractului de credit facilitate revolving, nu se emite un 
astfel de scadenŃar. 

Recursul este nefondat, pentru considerentele ce vor fi expuse. 
Pentru admisibilitatea cererilor de deschidere a procedurii insolvenŃei dispoziŃiile art. 

3 punctele 1,6 din Legea 85/2006 prevăd necesitatea îndeplinirii cumulative atât a condiŃiilor 
referitoare la creanŃă (să fie certă, lichidă, exigibilă şi mai veche de 90 de zile) cât şi a 
condiŃiei privitoare la existenŃa stării de insolvenŃă. 

În speŃă, deşi creditoarea-recurentă a susŃinut că a făcut dovada îndeplinirii tuturor 
acestor condiŃii, instanŃa a constatat că înscrisurile depuse la dosar nu sunt relevante nici sub 
aspectul certitudinii creanŃei şi nici sub aspectul lichidităŃii ei. 

Astfel, dacă în contractul de credit nr. 5153/2007 se prevede suma pusă la dispoziŃia 
debitoarei (76.800 lei) actele adiŃionale invocate de creditoare în susŃinerea cererii (nr. 
1/7.05.2008 şi nr.2/6.06.2008) nu prevăd sumele adiŃionale ci cuprind modificări ale dobânzii 
şi ale denumirilor utilizate în contractul de credit în condiŃiile în care cuantumul creanŃei este 
net superior sumei împrumutate. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 379 alin.3 Cod procedură civilă creanŃa certă este aceea a 
cărei existenŃă rezultă din însuşi actul de creanŃă sau/şi din alte acte, chiar neautentice, 
emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. 

În speŃă, creanŃa invocată de creditor, în sumă totală de 116.296,86 lei nu rezultă din 
înscrisurile depuse, actele adiŃionale nr. 1 şi nr. 2 nefiind relevante nici sun aspectul 
certitudinii creanŃei şi nici în ceea ce priveşte întinderea ei. 

În lipsa altor înscrisuri, emanate de la debitor sau însuşite de acesta, de natură a dovedi 
cuantumul creanŃei în mod corect instanŃa de fond a reŃinut neîndeplinirea condiŃiei existenŃei 
unei creanŃe certe. 

InstanŃa nu poate analiza, pe calea specială a procedurii insolvenŃei, susŃinerile 
creditoarei, neînsoŃite de acte emanate de la debitor sau semnate de acesta din urmă, 
referitoare la întinderea dobânzilor şi a comisioanelor, în sumă de 39.496,86 lei (38.727,47 lei 
şi 769,39 lei), şi la scadenŃa acestora, aceste aspecte putând fi lămurite doar pe calea dreptului 
comun. 

CondiŃiile pentru admisibilitatea cererilor de deschidere a procedurii insolvenŃei fiind 
prevăzute de lege în mod expres şi cumulativ analizarea condiŃiei exigibilităŃii creanŃei şi a 
existenŃei stării de insolvenŃă a societăŃii debitoare este de prisos în contextul constatării 
neîndeplinirii cerinŃelor privind certitudinea şi lichiditatea creanŃei. 

Pentru aceleaşi considerente nu are nicio relevanŃă faptul că debitoarea nu a formulat 
contestaŃie în cauză, legea insolvenŃei necondiŃionând verificarea condiŃiilor pe care trebuie să 
le îndeplinească creanŃa de introducerea sau nu a unei contestaŃii de către debitoare. 

Cât priveşte critica referitoare la motivarea contradictorie a instanŃei de fond asupra 



depunerii contestaŃiei de către pârâtă, instanŃa o consideră întemeiată însă, având în vedere 
cele reŃinute mai sus, privind netemeinicia cererii de deschidere a procedurii, a fost menŃinută 
soluŃia pronunŃată. 

6. Cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei. Analiza întreprinsă de instanŃă 

Analiza de temeinicie a unei cereri de declanşare a procedurii insolvenŃei 
formulate de creditor presupune două direcŃii principale: analiza creanŃei 
creditorului, din perspectiva condiŃiilor impuse de articolul 3 punctele 6 şi 
12 din Legea nr. 85/2006 şi, în cazul în care această condiŃie este 
îndeplinită, sub forŃa prezumŃiei de insolvenŃă instituită prin lege, 
cercetarea apărărilor debitorului de natură a infirma puterea acesteia. 

Decizia nr. 70 din 7 februarie 2011 

Prin sentinŃa comercială nr. 1121/S/3.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi - 
judecător sindic a fost admisă contestaŃia debitorului şi a fost respinsă cererea creditorului SC 
„A.T.” SRL având ca obiect deschiderea procedurii debitorului SC „G.” SRL. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens, judecătorul sindic a reŃinut următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanŃe la numărul de mai sus , creditorul SC 

„A.T.” SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenŃei faŃă de debitorul SC „G.” SRL 
pentru recuperarea unei creanŃe în sumă de 42.960,40 lei reprezentând contravaloarea 
produselor livrate, la care să se adauge dobânzile legale, prezumând că neplata acestora se 
datorează stării de insolvenŃă în care se află debitorul. 

Motivând acŃiunea, a susŃinut creditorul că a livrat debitorului diverse produse pentru 
care a emis trei facturi fiscale şi pe cate debitorul le-a achitat parŃial. 

S-a încercat soluŃionarea diferendului în repetate rânduri, dar debitorul nu a înŃeles să 
achite sumele restante, ca atare acesta nu mai poate face faŃă datoriilor comerciale. 

Împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenŃei a formulat contestaŃie 
debitorul ,solicitând respingerea acesteia întrucât creanŃa invocată de creditor nu este nici 
certă, nici exigibilă din următoarele motive: 

Din discuŃiile verbale făcute cu creditorul a convenit cu acesta să-i furnizeze o maşină 
de şlefuit pardoseli de import. 

Pentru a se proba un astfel de utilaj, creditorul a furnizat o maşină ce o avea pe stoc, 
dar care nu era nouă şi care nu avea instrucŃiunile tehnice ale producătorului. 

Ulterior, creditorul, care nu mai putea importa un utilaj nou, a făcut o ofertă pentru 
maşina dată în probă, astfel că s-a emis factura nr.0000363/16.11.2007 pentru care s-a plătit 
un avans, iar diferenŃa urma să fie achitată când se va preda cartea tehnică, certificatul de 
garanŃie şi contractul de cumpărare al utilajului. 

Încercând să se pună utilajul în funcŃiune, au apărut probleme tehnice care l-au făcut 
inutilizabil, drept pentru care a solicitat creditorului să trimită un tehnician care să facă 
verificările necesare şi să pună în funcŃiune maşina, moment în care se va emite şi 
instrumentul de plată pentru toată suma. 

Ca atare, suma rămasă de achitat devine scadentă la data când va fi pus în funcŃiune 
utilajul. 

Examinând cererea creditorului prin prisma actelor dosarului, a apărărilor debitorului 
şi a dispoziŃiilor legale incidente în speŃă, s-a constatat că aceasta este neîntemeiată, urmând a 
fi respinsă întrucât, din moment ce între părŃi nu a intervenit un contract scris din care să 
rezulte cu claritate drepturile şi obligaŃiile părŃilor, creditorul nu a făcut dovada exigibilităŃii 
creanŃei, ca una din condiŃiile impuse de art.3 pct. 6 din Legea nr.85/2006 pentru deschiderea 
procedurii insolvenŃei, exigibilitate care nu se poate dovedi decât în condiŃiile dreptului 
comun şi cu administrarea de probe specifice acestei proceduri. 

Împotriva sentinŃei comerciale nr. 1121/S/3.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecător sindic a formulat recurs creditoarea SC „A.T.” SRL criticând-o pentru nelegalitate 
şi netemeinicie sub următoarele aspecte. 



Între cele două societăŃi au fost desfăşurate activităŃi comerciale constând în livrări de 
produse, în baza cărora au fost emise de societatea noastră facturile fiscale nr. 
0000363/16.11.2007, 0000364/16.11.2007, 0000478/29.02.2008, care conform art. 46 Cod 
comercial, constituie contract în formă simplificată, nefiind obligatorie existenŃa un ui 
contract încheiat între părŃi care să dovedească faptul că suma de pe facturile depuse la dosar 
este şi datorată. 

A susŃinut că debitoarea a recunoscut debitul în speŃă prin semnarea şi ştampilarea 
facturilor şi prin înregistrarea lor în contabilitate, precum şi prin achitarea parŃială a acestuia. 

În mod eronat instanŃa a reŃinut că facturile nu sunt scadente, facturile 
0000363/16.11.2007, 0000364/16.11.2007, 0000478/29.02.2008 fiind scadente la data 
emiterii, în speŃă 16.11.2007, respectiv 29.02.2008. 

Referitor la menŃiunea instanŃei privind neîndeplinirea condiŃiilor de admisibilitate ale 
cererii, aceasta este o afirmaŃie nefondată, creanŃa întrunind condiŃiile prevăzute de lege, 
aceasta fiind certă (existenŃa ei rezultând din chiar înscrisurile depuse la dosar – facturi care 
poartă semnătura şi ştampila societăŃii debitoare, facturi înregistrate în contabilitatea societăŃii 
debitoare – conform art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă), lichidă (cuantumul ei fiind 
determinat), exigibilă (termenul de scadenŃă este împlinit), trecând mai mult de 30 de zile de 
la data scadenŃei acestei creanŃe, în condiŃiile în care art. 3 din Legea 85/2006 –privind 
procedura insolvenŃei, la litera a) menŃionează că: „insolvenŃa este prezumată ca fiind vădită 
atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadenŃă, nu a plătit datoria sa faŃă de unul sau mai 
mulŃi creditori”. 

Hotărârea instanŃei a fost dată cu aplicarea greşită a legii, în sensul că instanŃa de 
judecată a interpretat greşit prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei 
corespunzătoare situaŃiei de fapt. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, curtea a reŃinut următoarele. 
În privinŃa criticilor formulate de creditoarea SC „A.T.” SRL, încadrabile în 

dispoziŃiile art. 304 pct.9 Cod procedură civilă, curtea a constatat că potrivit art. 31 alin.1 şi 
art. 3 pct. 6 din Legea nr.85/2006, este creditor îndreptăŃit să ceară deschiderea procedurii, 
orice creditor a cărui creanŃă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă 
de mai mult de 90 de zile, creanŃă al cărei cuantum este cel puŃin egal valorii prag stabilite în 
art. 3 pct. 12 din Legea nr.85/2006. 

Prin creanŃă certă, potrivit definiŃiei legale date de art. 379 alin. Cod procedură civilă 
se înŃelege acea creanŃă care rezultă din însuşi actul de creanŃă sau din alte acte emanate de la 
debitor sau recunoscute de dânsul. În acest sens, obligaŃia de plată a creanŃei trebuie să fie 
conŃinută în acte opozabile debitorului. 

Curtea a analizat temeinicia hotărârii primei instanŃe asupra aprecierilor de 
necertitudine a creanŃei creditoarei recurente SC „A.T.” SRL, după cum urmează: 

Curtea a subliniat că analiza de temeinicie a unei cereri de declanşare a procedurii 
insolvenŃei formulate de creditor, presupune două direcŃii principale: analiza creanŃei 
creditorului din perspectiva condiŃiilor impuse de art. 3 pct. 6 şi 12 din Legea nr. 85/2006 şi, 
în cazul în care această condiŃie este împlinită, sub forŃa prezumŃiei de insolvenŃă instituită 
prin lege, cercetarea apărărilor debitorului de natură a infirma puterea acesteia. 

Curtea a reŃinut că sunt nefondate susŃinerile creditoarei SC „A.T.” SRL relative la 
caracterul cert al creanŃei ce a generat respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenŃei. 

Astfel, factura poate fi emisă în ipoteza unui contract deja încheiat, caz în care factura 
nu face decât să-i recunoască existenŃa sau ca urmare a unei oferte de a contracta, caz în care 
vânzătorul atestă încheierea contractului, expediind mărfurile şi factura. 

În cauza pendinte nu ne aflăm în nici una din ipotezele menŃionate, facturile nefiind 
emise în derularea unor raporturi contractuale şi nici ca urmare a unei oferte de a contracta. 

Intimata a dorit achiziŃionarea unui utilaj de şlefuit pardoseli import, însă solicitarea sa 
a fost tergiversată de recurentă.  

Intimata a acceptat să primească un utilaj second hand, iniŃial pentru efectuare de 
probe, ulterior părŃile convenind ca transferul dreptului de proprietate asupra bunului să 



intervină după ce se preda cartea tehnică, certificatul de garanŃie şi dacă se reuşea punerea în 
funcŃiune a utilajului, ceea ce nu s-a întreprins de către reprezentanŃii societăŃii recurente, 
aspect dovedit indubitabil prin corespondenŃa dintre părŃi. 

Cum părŃile au convenit să achiziŃioneze utilajul second hand doar în condiŃiile 
anterior expuse nu se poate reŃine existenŃa unei creanŃe certe, astfel cum susŃinea recurenta. 

Mai mult, chiar acŃiunea promovate de SC „A.T.” SRL pe calea somaŃiei de plată, prin 
care se intenŃiona recuperarea sumei de bani reprezentând diferenŃă preŃ – creanŃă ce 
constituie temeiul prezentei cereri de deschidere a procedurii insolvenŃei – a fost respinsă prin 
OrdonanŃa nr.16 din 06 ianuarie 2009, pronunŃată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 
18416/245/2008, instanŃa reŃinând caracterul litigios al debitului reclamat.  

Cu aceste considerente, curtea a respins ca nefondate criticile aduse de recurentă, 
reŃinând că, în cauză, nu este operant motivul de modificare prev. de art.304 pct.9 Cod 
procedură civilă, drept pentru care, în temeiul art.312 alin 1 Cod procedură civilă recursul a 
fost respins, fiind menŃinută ca legală şi temeinică sentinŃa comercială nr. 1121/S/3 noiembrie 
2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi - judecător sindic. 

7. Interpretarea şi aplicarea art. 138 alineat (1) litera a) din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenŃei 

Din analiza conŃinutului articolul 138 alineat 1 litera a) din Legea nr. 85/2006 
reiese că fapta presupune utilizarea bunurilor mobile sau imobile, 
corporale sau incorporale sau a creditelor acordate debitorului persoană 
juridică fie de către instituŃiile de credit, fie de către asociaŃi/acŃionari sau 
de alte persoane juridice. Textul în discuŃie prevede că utilizarea acestor 
bunuri sau credite să se fi făcut în interes propriu sau al altei persoane, fie 
că este vorba de o persoană fizică, fie de una juridică. 

În condiŃiile în care activitatea comercială se reflectă prin operaŃiuni de creare 
de venituri şi asumare de obligaŃii de plată, ca fapte de comerŃ, acumularea 
datoriilor generată de creditarea unor terŃe persoane - fără ca această 
operaŃiune să fie în corelaŃie cu activitatea de comerŃ desfăşurată de 
societate - este de natură a duce la concluzia săvârşirii faptei prevăzute de 
art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006. 

Decizia nr. 131 din 21 februarie 2011 

Prin sentinŃa nr. 549/F/30.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui a fost respinsă 
acŃiunea formulată de LD „E.G.” IPURL Huşi, lichidator judiciar al debitorului SC „A.S.” 
SRL Huşi, împotriva administratorului debitorului în faliment respectiv S.L. 

În temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenŃei s-a dispus închiderea 
procedurii insolvenŃei debitorului SC „A.S.” SRL Huşi şi radierea debitorului din Registrul 
comerŃului. 

In temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenŃei a fost descărcat 
lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităŃi.  

In temeiul art. 4 alin.(4) din legea insolvenŃei a fost autorizată plata sumei de 3.720,00 
lei onorariu şi 1.000 lei cheltuieli de procedură, lichidatorului judiciar LD „E.G.” IPURL 
Huşi, din fondul special de lichidare. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens judecătorul-sindic a reŃinut următoarele: 
AcŃiunea lichidatorului judiciar reclamant formulată în temeiul art. 138 alin. 1 din 

Legea 85/2006, nu este întemeiată. 
Art. 138 din Legea insolvenŃei nr. 85/2006 prevede că în cazul în care raportul 

întocmit în conformitate cu dispoziŃiile art. 59 alin. 1 sunt identificate persoane cărora le-ar fi 
imputabilă apariŃia stării de insolvenŃă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a 
lichidatorului, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană 
juridică, ajuns în stare de insolvenŃă, să fie suportată de membrii organelor de supraveghere 
din cadrul societăŃii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de 



insolvenŃă a debitorului, prin una dintre faptele enumerate la art. 138 alin. 1 lit. a-g din legea 
insolvenŃei. 

 În speŃă, lichidatorul judiciar reclamant nu a făcut dovezi privind îndeplinirea 
condiŃiilor răspunderii delictuale a pârâtei S.L., şi nici probe concrete ale faptei ilicite, lipsind 
astfel din motivarea acŃiunii în condiŃiile răspunderii, respectiv prejudiciul şi raportul de 
cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu. 

Din activităŃile desfăşurate în cadrul procedurii de lichidare s-a constatat că nu au fost 
identificate bunuri mobile şi/sau imobile care să aparŃină patrimoniului debitoarei şi care să 
poată fi valorificate în cadrul procedurii de faliment pentru obŃinerea sumelor necesare 
acoperirii masei credale, şi nu există creditori care să avanseze sume în vederea continuării 
procedurii, lichidatorul judiciar a îndeplinit toate atribuŃiile prevăzute de Legea 85/2006, şi în 
această etapă este în imposibilitatea exercitării mandatului, procedura insolvenŃei 
nemaiputând continua. 

Natura juridică a răspunderii reglementate de Legea nr. 85/2006 este o răspundere 
civilă delictuală specială, cu toate consecinŃele ce decurg din această calificare, ce conŃine 
elemente derogatorii de la dreptul comun al răspunderii delictuale. 

Fiind vorba despre o răspundere civilă delictuală, condiŃiile atragerii răspunderii sunt 
cele din dreptul comun: existenŃa unui prejudiciu; existenŃa unei fapte ilicite; existenŃa unui 
raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; existenŃa vinovăŃiei celui care a cauzat 
prejudiciul, constând în intenŃia, neglijenŃa sau imprudenŃa celui care a acŃionat. 

Legea insolvenŃei enumără limitativ faptele pentru săvârşirea cărora se poate angaja 
răspunderea persoanelor menŃionate de către lege. 

Deci, spre deosebire de dreptul comun, unde pentru orice faptă care cauzează unei alte 
persoane un prejudiciu se poate atrage răspunderea patrimonială, în situaŃia prevăzută de legea 
specială, legea limitează aceste fapte la cele 7 fapte enumerate. Aceste fapte nu pot fi extinse, 
prin analogie, la alte fapte similare. 

Pentru a se putea atrage răspunderea, nu este suficient să se facă dovada săvârşirii 
uneia dintre faptele prevăzute de lege şi nici a existenŃei prejudiciului. 

În legea privind procedura insolvenŃei, este prevăzută în mod expres necesitatea 
stabilirii raportului de cauzalitate între fapta şi prejudiciu: când judecătorul-sindic poate 
dispune ca o parte a pasivului debitorului...să fie suportată de membrii organelor de 
supraveghere din cadrul societăŃii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care a 
cauzat starea de insolvenŃă a debitorului. 

Pentru a se putea angaja răspunderea persoanei/persoanelor care au cauzat starea de 
insolvenŃă este necesar ca autorul faptei să fi acŃionat cu vinovăŃie care poate îmbrăca forma 
intenŃiei (art. 138 lit. a) - c) şi f) - g)) sau a culpei (art. 138 lit. d). 

Şi în cazul răspunderii reglementate de art. 138 din Legea nr. 85/2006 ca şi în dreptul 
comun al răspunderii delictuale, răspunderea celui care a săvârşit una dintre faptele enumerate 
de către lege, va fi angajată, indiferent ce formă îmbracă vinovăŃia acestuia: intenŃie sau culpă 
(chiar şi pentru culpa cea mai uşoară). 

În speŃă nu rezultă probe privind îndeplinirea condiŃiilor răspunderii delictuale a 
pârâtei S.L., lichidatorul judiciar reclamant nu a adus probe concrete ale faptei ilicite, şi nu se 
face nici o probă în sensul vinovăŃiei acesteia, din condiŃiile răspunderii lipsind raportul de 
cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu. 

Nefiind îndeplinite cumulativ cele patru elemente ale răspunderii materiale, nu poate 
exista răspunderea fostului administrator, faŃă de cele constatate, a fost respinsă ca 
neîntemeiată acŃiunea promovată în temeiul art. 138. 

Cu privire la procedură, reŃinându-se că lichidatorul judiciar LD „E.G.” IPURL Huşi a 
solicitat aprobarea raportului de închidere a procedurii falimentului debitoarei, aşa cum a fost 
acesta întocmit şi depus la dosarul cauzei la 1 noiembrie 2010, şi a se dispune închiderea 
procedurii de insolvenŃă şi radierea debitorului din registrul comerŃului în temeiul dispoziŃiilor 
art. 131 din Legea nr. 85/2006, descărcarea administratorului judiciar de orice îndatoriri sau 
responsabilităŃi cu privire la debitor şi procedură, şi plata retribuŃiei administratorului judiciar 
şi a cheltuielilor materiale de procedură conform Decontului justificativ anexat la raport. 



FaŃă de precizările lichidatorului judiciar care, în urma activităŃilor specifice 
desfăşurate în cadrul procedurii de lichidare a constatat că nu a identificat bunuri mobile 
şi/sau imobile care să aparŃină patrimoniului debitoarei şi care să poată fi valorificate în cadrul 
procedurii de faliment pentru obŃinerea sumelor necesare acoperirii masei credale, şi că nu 
există creditori care să avanseze sume în vederea continuării procedurii, şi că lichidatorul 
judiciar şi-a îndeplinit atribuŃiile prevăzute de Legea nr.85/2006, şi în această etapă se află în 
imposibilitatea exercitării mandatului, iar procedura insolvenŃei nu mai poate continua, a fost 
admisă cererea lichidatorului judiciar şi s-a dispus închiderea procedurii de insolvenŃă şi 
radierea debitorului din registrul comerŃului în baza art. 131 din Legea nr. 85/2006, 
descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri sau responsabilităŃi cu privire la debitor 
şi procedură şi plata retribuŃiei lichidatorului judiciar şi a cheltuielilor materiale de procedură 
conform Decontului justificativ anexat la raport. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 549/F/30.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui a 
formulat recurs LD „E.G.” IPURL Huşi criticând-o pentru nelegalitate, întrucât în cauză sunt 
îndeplinite condiŃiile antrenării răspunderii patrimoniale a administratorului statutar pentru 
fapta prev. de art. 138 alin. 1 lit. a,b şi c: administratorul a folosit bunurile şi creditele 
persoanei juridice în folosul propriu, a făcut acte de comerŃ în interes personal sub acoperirea 
persoanei juridice – art. 138 alin. 1 lit. a, lit. b. 

Din balanŃele de verificare puse la dispoziŃie de societate a rezultat că activele 
circulante – total, reprezentând creanŃe, casă şi conturi la bănci, înregistrează o creştere de 
3,48 ori de la cuantumul de 20.080 lei în anul 2008, la suma totală de 69.887 lei la data de 
30.04.2010 sunt constituite din: creanŃe în valoare de 69.837 lei; casă şi conturi la bănci – 50 
lei; 

CreanŃele unităŃii au înregistrat aceeaşi evoluŃie ascendentă, de la valoarea de 4.752 lei 
la data de 30.06.2008, până la valoarea de 69.837 lei la 30.04.2010 (constituite din sume 
datorate de furnizori debitori – 4.200 lei, clienŃi – 8.056 lei, debitori diverşi – 57.515 lei). În 
perioada noiembrie 2008 - martie 2010 s-au plătit sistematic sume către debitori diverşi, astfel 
încât la data deschiderii procedurii suma totală de recuperat era de 57.515 lei, fără ca aceste 
plăŃi să reprezinte contravaloarea unor operaŃiuni economice trecute, prezente sau viitoare şi 
care să fie necesare desfăşurării activităŃii economice a societăŃii, creditându-se în mod vădit 
nejustificat diverşi debitori. 

Creditarea repetată, în mod vădit, nejustificată a unor debitori diverşi, a determinat o 
micşorare permanentă a lichidităŃilor firmei şi implicit imposibilitatea achitării obligaŃiilor 
către bugetul de stat, cu consecinŃa directă a intrării societăŃii în incapacitate de plată care a 
culminat cu intrarea în faliment. 

Recurenta a precizat că pârâta S.L. nu a pus la dispoziŃie o listă completă a tuturor 
creditorilor societăŃii, astfel încât a fost în imposibilitate de a putea notifica toŃi creditorii 
societăŃii. În aceste condiŃii, tabelul definitiv consolidat al creditorilor a fost întocmit exclusiv 
pe baza declaraŃiilor de creanŃă depuse de creditori la dosarul cauzei, neexcluzând 
posibilitatea existenŃei şi a altor creditori care nu au fost notificaŃi şi care nu au avut astfel 
posibilitatea de a se înscrie la masa credală. 

La data introducerii acŃiunii, cuantumul total al creanŃelor înscrise în tabelul definitiv 
consolidat al creditorilor se ridica la suma de 69.031 lei reprezentând creanŃe bugetare. 

De asemenea, a mai precizat recurenta că, deşi în contabilitate societatea a înregistrat 
debite restante în valoare de 57.515 lei, debite care ar fi trebuit recuperate de societate anterior 
deschiderii procedurii de insolvenŃă, ori în cadrul procedurii de faliment, nu a avut 
posibilitatea de a acŃiona în judecată debitorii restanŃi ai societăŃii, deoarece pârâta S.L. nu a 
binevoit să îi pună la dispoziŃie o listă completă cu debitorii societăŃii, cuantumul creanŃelor 
de recuperat şi actele justificative, iar datele respective nu au putut fi extrase din actele 
contabile puse la dispoziŃie de pârâtă. 

În aceste condiŃii, recurenta a fost împiedicată să procedeze la recuperarea sumelor 
respective, aceasta indicând fie că pârâta a încasat de la debitorii săi creanŃele restante fără a 
opera încasarea în actele contabile (folosind astfel banii obŃinuŃi în interes propriu), fie nu le-a 
recuperat, deşi ar fi trebuit să procedeze la recuperarea lor. În ambele cazuri suma de 57.515 



lei trebuie să i se impute pârâtei, deoarece prin acŃiunile/inacŃiunile sale a prejudiciat 
societatea cu suma respectivă, agravând astfel lipsa de lichidităŃi şi grăbind intrarea societăŃii 
în faliment. 

În cauză sunt întrunite toate cele patru elemente ale răspunderii patrimoniale, 
respectiv: 

a. fapta ilicită – utilizarea bunurilor şi a disponibilităŃilor băneşti în interes propriu, 
desfăşurarea de activitate comercială sub acoperirea persoanei juridice, dar în folos propriu; 

b. prejudiciul – 69.031 lei, reprezentând creanŃe bugetare înregistrate în tabelul 
definitiv consolidat şi neacoperite în cadrul procedurii, prejudiciu creat ca urmare a nevirării 
la bugetul consolidat al statului a obligaŃiilor fiscale legale aferente activităŃii desfăşurate; 

c. raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu – este evident şi rezultă din 
faptul că prin utilizarea bunurilor şi a banilor societăŃii în interes propriu, dar şi prin 
desfăşurarea de activităŃi în interes propriu sub acoperirea persoanei juridice, sumele obŃinute 
au fost utilizate în interesul propriu al pârâtei în detrimentul interesului societăŃii, fiind 
prejudiciat în primul rând patrimoniul societăŃii şi pe cale de consecinŃă şi bugetul consolidat 
al statului; 

d. vinovăŃia – intenŃie directă – faptele au fost săvârşite cu intenŃie directă, întrucât 
administratorul debitoarei S.L., organul de conducere al societăŃii, nu poate invoca în apărare 
necunoaşterea dispoziŃiilor legale referitoare la organizarea şi conducerea contabilităŃii 
societăŃii, ori cele referitoare la reflectarea în contabilitate a operaŃiunilor economice realizate. 

2. A dispus în interes personal continuarea unei activităŃi care ducea în mod vădit 
persoana juridică la încetarea de plăŃi – art. 138 alin. 1 lit. c. 

Analizând indicatorul lichiditate generală, ce măsoară capacitate firmei de a-şi onora 
în termen, cu mijloacele băneşti de care dispune, obligaŃiile scadente pe termen scurt, şi care 
reprezintă capacitatea unor active de a se transforma în bani exprimându-se ca raport între 
activele curente ale întreprinderii şi datoriile pe termen scurt (indicator ce teoretic trebuie să 
fie mai mare ca 1), s-a observat că în anii 2008-2010 acest indicator prezenta valori mai mari 
ca 1, ceea ce arată că lichidităŃile unităŃii pese pragul minim limită existând posibilităŃi de 
acoperire a datoriilor pe termen scurt din active circulante. 

Lichiditatea imediată ce arată măsura în care firma îşi poate onora datoriile pe termen 
scurt din creanŃe şi disponibilităŃi băneşti are valori favorabile situându-se în intervalul de 
siguranŃă, fiind mai mare decât minimul de 0,8. 

Referitor la indicatorul riscul global sau lichidativ, ce arată nivelul independenŃei şi 
rentabilităŃii financiare a societăŃii şi se determină ca raport între situaŃia netă (valoarea totală 
a activelor minus total datorii şi provizioane) raportate la valoarea activelor totale se observă 
că prezintă valori pozitive sub limita de 50% indicând faptul că societatea prezintă un risc 
lichidativ (în teoria economică acest indicator trebuie să se situeze peste valoarea de 0,5 sau 
50% - pentru a nu avea risc lichidativ). 

Solvabilitatea globală, indicator ce măsoară securitatea de care se bucură creditorii 
firmei şi care indică posibilitatea unităŃii de acoperire a datoriilor totale cu active, prezintă 
valori scăzute în toată perioada 1,85 în anul 2008 şi 1,74 în anul 2009 arătând că societatea 
avea posibilităŃi mici de acoperire a datoriilor totale cu active, pentru o situaŃie normală fiind 
necesar ca activele totale să reprezinte dublul datoriilor totale, ceea ce demonstrează că 
activele firmei nu pot acoperi creditorii ei. 

Rentabilitatea exploatării (RPE), care măsoară performanŃa profitului din exploatare 
determinându-se ca raport între rezultatul activităŃii de exploatare şi activul total, are valori 
bune: 53,9% în anul 2008 şi 20,58% în anul 2009, ceea ce indică faptul că activitatea 
economică desfăşurată de societate este rentabilă determinând încheierea exerciŃiilor 
financiare 2008, 2009 cu profit. 

La fel şi rentabilitatea economică (a profitului brut) (REPB), care măsoară 
performanŃa brută a activului societăŃii înainte de calculul impozitului pe profit, a urmat 
aceeaşi linie ca şi rentabilitatea exploatării – având valori pozitive în anii 2008-2009. 

Rata de rentabilitate a activelor totale (ROA), care măsoară performanŃa netă a 
activului societăŃii după calculul impozitului pe profit, este în continuă scădere an după an. 



Marja profitului din exploatare (PE), care reprezintă raportul dintre profitul generat de 
activitatea de exploatare şi cifra de afaceri netă şi exprimă profitabilitatea procesului de 
producŃie dintr-o perioadă, este în uşoară scădere an după an, datorită trendului descendent al 
rezultatului exploatării; indicatorul înregistrează valori de 14,31% în anul 2008, 10,05% în 
anul 2009. 

Marja profitului brut, adică raportul dintre profitul brut al exerciŃiului şi cifra de 
afaceri netă,exprimă profitabilitatea întregii activităŃi şi este uşor descrescătoare, datorită 
diminuării valorii profitului brut şi scăderii valorilor cifrei de afaceri; valorile sunt – 14,31% 
în anul 2008, 10,51% în 2009. 

Dincolo de cele arătate mai sus, concluzia finală a celor detaliate este aceea că 
societatea înregistra un risc de lichiditate sub pragul minim, şi solvabilitate scăzută. Toate 
acestea indică faptul că societatea a desfăşurat activitate economică deşi în mod cert aceasta 
era nerentabilă, nefăcând altceva decât să mărească în mod nejustificat cheltuielile societăŃii, 
în condiŃiile în care veniturile au înregistrat un trend descendent. 

Persoana responsabilă de continuarea activităŃii este administratorul statutar S.L., 
aceasta – în calitate de organ de conducere şi factor de decizie – fiind cea care a luat decizia 
continuării unei activităŃi neprofitabile. S-a apreciat că aceasta ar fi putut, în urma unei analize 
sumare a actelor contabile, să stabilească faptul că cheltuielile societăŃii sunt mai mari decât 
veniturile, deci societatea mergea în pierdere şi ca urmare ar fi avut posibilitatea de a lua 
decizia încetării unei activităŃi neprofitabile.  

În cauză sunt întrunite toate cele patru elemente ale răspunderii patrimoniale, 
respectiv: 

a. fapta ilicită – continuare unei activităŃi neprofitabile, deşi era evident că prin aceasta 
este prejudiciată societatea; 

b. prejudiciul – 69.031 lei, reprezentând creanŃe bugetare înregistrate în tabelul 
definitiv consolidat şi neacoperite în cadrul procedurii, prejudiciu creat ca urmare a nevirării 
la bugetul consolidat al statului a obligaŃiilor fiscale legale aferente activităŃii desfăşurate; 

c. raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu – este evident şi rezultă din 
faptul că prin desfăşurarea unei activităŃi neprofitabile, societatea a mers în pierdere, 
cheltuielile fiind mai mari decât veniturile, punând societatea în imposibilitatea de a-şi mai 
putea achita datoriile către creditori, fiind prejudiciat în primul rând patrimoniul societăŃii şi 
pe cale de consecinŃă şi bugetul consolidat al statului; 

d. vinovăŃia – intenŃie directă – faptele au fost săvârşite cu intenŃie directă, întrucât 
administratorul debitoarei S.L., organul de conducere al societăŃii, nu poate invoca în apărare 
necunoaşterea dispoziŃiilor legale referitoare la organizarea şi conducerea contabilităŃii 
societăŃii, ori cele privind la reflectarea în contabilitate a operaŃiunilor economice realizate şi, 
mai mult decât atât, avea posibilitatea de a decide în orice moment încetarea acestei activităŃi 
neprofitabile. 

S-a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat, casarea sentinŃei şi 
trimiterea ei spre rejudecare instanŃei competente teritorial şi material, respectiv Tribunalului 
Vaslui.  

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi a 
dispoziŃiilor legale operante în cauză, curtea a reŃinut următoarele: 

Criticile formulate de recurentul-lichidator LD „E.G.” IPURL Huşi, se circumscriu 
motivului de nelegalitate prev. 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 săvârşirea uneia din faptele enumerate limitativ de lege. 

Astfel, plecând de la natura juridică a răspunderii administratorului, curtea a arătat că, 
potrivit conŃinutului art. 138 din Legea nr. 85/2006, aceasta este aceea a unei răspunderi 
speciale care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale. 

Fiind vorba de o răspundere delictuală, înseamnă că, pentru a fi angajată, trebuie 
îndeplinite condiŃiile generale ale răspunderii civile delictuale, care reies din art. 998-999 Cod 



civil (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi vinovăŃia), condiŃii care capătă - în 
această situaŃie - unele conotaŃii speciale. 

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, iar nu existenŃa unor debite neachitate ale 
debitoarei faŃă de creditori – şi cere o cauzalitate tipică între faptă şi prejudiciu, subliniind 
uneori că acest element trebuie dublat de un scop, vina persoanei chemată a răspunde fiind 
apreciabilă în concreto. 

Pe de altă parte, plecând de la principiile care fundamentează răspunderea delictuală, 
acoperirea prejudiciului este o sarcină directă a autorului faptului prejudiciabil aflat în 
legătură cu fapta.  

Administratorul, chiar dacă a provocat insolvenŃa, este Ńinut să răspundă în raport cu 
consecinŃele faptelor sale faŃă de cel în patrimoniul căruia dauna a fost produsă. 

În cazul insolvenŃei şi al falimentului, prejudiciul este provocat societăŃii şi se 
concretizează, pe de-o parte, în starea de insolvenŃă în care societatea este plasată prin faptul 
ilicit, iar pe de altă parte, în dauna efectivă şi cuantificabilă printr-o expresie pecuniara. 

RaŃiunea acestei interpretări rezidă chiar în prima teză a art. 138 din Legea nr. 
85/2006, potrivit cu care judecătorul-sindic poate dispune că o parte a pasivului debitorului în 
insolvenŃă sau faliment să fie suportată de către persoanele stabilite de această lege, parte care 
trebuia să fie concordantă prejudiciului în legătură cu faptul prejudiciabil al celui Ńinut să 
răspundă. 

Din analiza conŃinutului articolul 138 alin.1 lit. a din Legea nr. 85/2006 reiese că fapta 
presupune utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale sau a creditelor 
acordate debitorului persoană juridică fie de către instituŃiile de credit, fie de către 
asociaŃi/acŃionari sau de alte persoane juridice. 

Textul în discuŃie prevede că utilizarea acestor bunuri sau credite să se fi făcut în 
interes propriu sau al altei persoane, fie că este vorba de o persoană fizică, fie de una juridică. 

În cauza pendinte, balanŃele de verificare puse la dispoziŃie de societatea debitoare 
atestă o evoluŃie ascendentă a creanŃelor unităŃii, de la valoarea de 4752 lei, la data de 
30.06.2008, până la valoarea de 69837 lei, la 30.04.2020, fiind constituite astfel: sume 
datorate de furnizori debitori-4200 lei, sume datorate de clienŃi -8056 lei şi sume datorate de 
debitori diverşi -57515 lei. 

Din analiza documentelor contabile ale societăŃii reiese că în perioada noiembrie 
2008- martie 2010 au fost plătite sistematic sume către persoane diverse, fără ca aceste plăŃi 
să reprezinte contravaloarea unor operaŃiuni trecute, prezente sau viitoare şi care să fie 
necesare desfăşurării activităŃii economice a societăŃii, creditându-se, în mod nejustificat, 
diverşi debitori. 

În condiŃiile în care activitatea comercială se reflectă prin operaŃiuni de creare de 
venituri şi asumare de obligaŃii de plată, ca fapte de comerŃ, acumularea datoriilor generată de 
creditarea unor terŃe persoane - fără ca această operaŃiune să fie în corelaŃie cu activitatea de 
comerŃ desfăşurată de societate - este de natură a duce la concluzia săvârşirii faptei prevăzute 
de art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006. 

În ceea ce priveşte faptele prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 85/2006, 
curtea a reŃinut că, în lipsa probatoriilor care să ateste îndeplinirea cumulativă a condiŃiilor 
speciale prevăzute de lege în cele două ipoteze, nu poate fi operantă răspunderea pe temeiurile 
anterior invocate, astfel cum în mod judicios a reŃinut şi judecătorul fondului. 

FaŃă de circumstanŃele reŃinute, curtea a apreciat că motivele de recurs formulate în 
cauză de recurentul-lichidator LD „E.G.” IPURL Huşi sunt întemeiate, iar raportat la situaŃia 
de fapt determinată prin interpretarea probelor administrate în cauză, a fost admis recursul 
formulat de lichidatorul judiciar împotriva sentinŃei comerciale nr. 549/F/ din 30 noiembrie 
2010 pronunŃată de judecătorul sindic, iar faŃă de dispoziŃiile art. 312 alin. (1) şi (2) Cod 
procedură civilă a fost modificată în parte sentinŃa recurată, în sensul admiterii acŃiunii vizând 
antrenarea răspunderii personale a administratorului debitoarei falite, pârâta S.L. care a fost 



obligată să suporte, din averea personală, pasivul debitoarei SC „A.S.” SRL în sumă de 
69.031 lei. 

8. Aplicarea articolului 107 alineat (1) litera D din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenŃei 

Potrivit dispoziŃiilor art. 107 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenŃei, judecătorul sindic decide intrarea în faliment a 
societăŃii debitoare în situaŃia aprobării raportului administratorului 
judiciar prin care se propune această măsură. 

Decizia nr. 147 din 28 februarie 2011 

Prin sentinŃa com. nr. 1029/S/20.10.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi s-a admis 
cererea administratorului judiciar „E.” LRJ SPRL” şi s-a dispus începerea procedurii 
falimentului debitoarei S.C. „M.D.” S.R.L.; a fost numit în calitate de lichidator judiciar „E.” 
LRJ SPRL; s-a dispus dizolvarea societăŃii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare şi 
s-au fixat termenele prevăzute de legea insolvenŃei pentru depunerea creanŃelor şi a 
contestaŃiilor. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens, instanŃa de fond a reŃinut că administratorul judiciar 
a solicitat, în cadrul procedurii insolvenŃei, intrarea debitorului în faliment şi că nici una dintre 
părŃile interesate nu s-a opus acestei propuneri, constatând astfel că sunt îndeplinite condiŃiile 
deschiderii procedurii falimentului, prevăzute de art- 107 lit. „d” din Legea nr. 85/2006.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs S.C. „M.D.” S.R.L. prin administrator 
special, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Recurenta a susŃinut că la data de 27.08.2010 a avut loc adunarea creditorilor 
debitoarei având ca punct pe ordinea de zi aprobarea raportului administratorului judiciar nr. 
1218/24.06.2010 privind intrarea societăŃii în faliment. 

A precizat  recurenta că unul dintre creditori, deŃinător a 33,15 din masa credală, şi-a 
exprimat intenŃia de a propune un plan de reorganizare şi de a se opune intrării în faliment. 

Mai mult, în şedinŃa din 01.10.2010 a fost convocată o nouă adunare a creditorilor în 
care S.C. „C.M.R.” şi S.C. „R.C.” S.R.L., care deŃin împreună o cotă de 35,12% din masa 
credală, au votat împotriva deschiderii procedurii falimentului. 

În acest context, a apreciat recurenta că în mod nelegal administratorul judiciar a omis 
să susŃină faptul că o parte semnificativă a creditorilor a votat împotriva intrării debitoarei în 
faliment. 

În consecinŃă, instanŃa nu a cunoscut situaŃia reală şi mai mult, nu a motivat hotărârea 
pronunŃată. 

Prin întâmpinare administratorul judiciar „E.” LRJ SPRL a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat precizând că, deşi s-a acordat termen celor doi creditori care s-au opus 
propunerii intrării societăŃii în faliment pentru a depune un plan de reorganizare, aceştia nu au 
formulat planul nici după 6 luni de la stabilirea pasivului, încălcând astfel prevederile art. 94 
alin. 1 lit. „c” din Legea nr. 85/2006. 

Alăturat întâmpinării intimata „E.” LRJ SPRL” a depus la dosar înscrisuri. 
La rândul său, creditoarea-intimată S.C. „S.I.” S.A. a solicitat respingerea recursului 

ca nefondat, susŃinând că în cauză au fost îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 15 din legea 
insolvenŃei pentru adoptarea hotărârii de intrare în faliment în mod valabil. 

În ceea ce priveşte opunerea celor doi creditori, aceasta se explică, în opinia intimatei, 
prin faptul că asociaŃii acestor societăŃi (S.C. „R.D.C.” S.R.L. şi S.C. „R.C.” S.R.L.) sunt 
aceeaşi cu cei ai debitoarei S.C. „M.D.” S.R.L., şi anume „R.H.L.” şi „C.P.S.L.” fiind vorba 
de aceleaşi persoane. 

Mai mult, a arătat creditoarea-intimată că cei doi creditori care s-au opus intrării 
debitoarei în faliment nici nu au declarat recurs în cauză. 

Recursul este nefondat pentru considerentele ce vor fi expuse. 
Potrivit dispoziŃiilor art. 107 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2006 judecătorul sindic 



decide intrarea în faliment a societăŃii debitoare în situaŃia aprobării raportului 
administratorului judiciar prin care se propune această măsură. 

În speŃă, curtea a reŃinut că doi dintre creditorii societăŃii, S.C. „C.M.R.” S.R.L. şi S.C. 
„R.C.” S.R.L., deşi s-au angajat să depună planul de reorganizare al debitoarei, nu au 
prezentat un astfel de plan, situaŃie în care, la 01.10.2010, adunarea creditorilor a aprobat cu 
majoritate de voturi propunerea administratorului judiciar de intrare a debitoarei în faliment. 

Având în vedere pasivitatea creditorilor care s-au opus intrării debitoarei în faliment, 
manifestată atât în ceea ce priveşte întocmirea planului de reorganizare, cât şi prin 
necontestarea hotărârii judecătorului sindic (recurată doar de debitoare) curtea a respins ca 
nefondate criticile debitoarei privind netemeinicia şi nelegalitatea hotărârii judecătorului 
sindic. 

În cauză nu s-a contestat faptul că decizia de aprobare a propunerii de intrare în 
faliment a fost luată în mod legal, cu majoritatea voturilor creditorilor, ca urmare a lipsei unui 
plan de reorganizare, ci doar împrejurarea că judecătorul sindic nu a fost încunoştiinŃat de 
opunerea celor doi creditori. 

Această opunere însă nu are nicio relevanŃă în cauză, în condiŃiile în care nu a fost 
urmată de formularea planului de organizare, ci de supunerea la vot a propunerii 
administratorului judiciar de intrare a debitoarei în faliment, tocmai ca urmare a lipsei acestui 
plan. 

Cum hotărârea de intrare în faliment a fost adoptată în mod legal, cu votul majorităŃii 
creditorilor – aspect necontestat în cauză – opunerea celor doi creditori (care nu au înŃeles să 
declare recurs), deşi neconsemnată de judecătorul sindic, nu este de natură a atrage 
nelegalitatea sentinŃei recurate, soluŃia pronunŃată fiind corectă, ci doar substituirea motivării 
hotărârii instanŃei de fond cu prezenta motivare. 

Raportat la cele arătate mai sus şi la indicarea, în cuprinsul sentinŃei, a dispoziŃiilor 
legale aplicabile (art. 107 lit. „d” din Legea nr. 85/2006) curtea a respins şi critica debitoarei 
privind nemotivarea hotărârii. 

Constatând că nici unul dintre subiectele de drept îndreptăŃite (inclusiv debitoarea 
recurată) nu a propus un plan de reorganizare, faptul că acei creditori care s-au opus 
propunerii de intrare în faliment nu au contestat hotărârea, achiesând astfel la măsurile 
dispuse de judecătorul sindic şi că decizia de intrare în faliment a fost adoptată legal de 
adunarea creditorilor, curtea a respins recursul debitoarei ca nefondat, iar în temeiul 
dispoziŃiilor art. 312 Cod procedură civilă a fost menŃinută hotărârea recurată, în limitele 
expuse anterior.  

9. Interpretarea şi aplicarea articolului 141 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenŃei. Calitatea de a formula cererea de instituire de măsuri 
asigurătorii 

 
Legitimarea procesuală activă a unui creditor în a promova cerere de instituire 

a sechestrului asigurător este condiŃionată de legitimarea acestuia, în mod 
subsecvent, în a formula acŃiune în răspundere întemeiată pe dispoziŃiile 
art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. 

Decizia nr. 178 din 7 martie 2011 

Prin încheierea nr. 206/CC din 09.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi-judecător 
sindic în temeiul dispoziŃiilor art. 141 din legea 85/2006, a fost admisă cererea formulată de 
reclamantul S.C. „U.M.” Hârlău, având ca obiect instituirea sechestrului asigurator asupra 
bunurilor mobile şi imobile ale pârâŃilor M.Gh.-P. şi M.M.  

A fost fixată o cauŃiune în cuantum de 15168,9 lei şi s-a pus în vedere reclamantului 
să facă dovada consemnării cauŃiunii în termen de 15 zile de la rămânerea irevocabilă a 
încheierii.  



Pentru a se pronunŃa în acest sens judecătorul sindic a reŃinut următoarele: 
Potrivit dispoziŃiilor art. 141 din legea 85/2006, judecătorul sindic poate institui 

măsuri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmărite conform art. 138, fixarea 
unei cauŃiuni de 10 % din valoarea pretenŃiilor fiind obligatorie.  

Constatând că titularul cererii este înscris în tabelul definitiv creditorilor cu o creanŃă 
în cuantum de 151689 lei deŃinând calitatea de creditor majoritar, precum şi faptul că în cauză 
s-a promovat cerere de atragere a răspunderii personale a pârâŃilor, instanŃa a apreciat cererea 
de instituire sechestru asigurator ca fiind întemeiată .  

Pe cale de consecinŃă, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor 
mobile şi imobile ale pârâŃilor M.Gh.-P. şi M.M. şi a fixat în sarcina reclamanŃilor obligaŃia 
consemnării unei cauŃiuni în cuantum de 10% din valoarea creanŃei. 

Împotriva încheierii nr. 206/CC/09.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi-judecător 
sindic au formulat recurs M.Gh.-P. şi M.M., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie 
sub următoarele aspecte. 

Prin dispoziŃiile art. 141 din Legea nr. 85/2006 legiuitorul a acordat calitate procesuală 
activă în promovarea unei cereri de sechestru asigurător pentru: administratorul judiciar, 
lichidatorul judiciar şi comitetului creditorilor. Aşadar, cererea pentru instituirea unui 
sechestru asigurător poate fi formulată şi de către comitetul creditorilor (iar nu numai de către 
un singur creditor – cazul de faŃă), însă doar în situaŃia în care a fost autorizat, în prealabil de 
către judecătorul sindic, să formuleze, în lipsa intenŃiei lichidatorului judiciar, cerere de 
antrenare a răspunderii personal-patrimoniale, această autorizare conferind calitate procesuală 
activă comitetului creditorilor (iar nu unui creditor singular). 

În cauza de faŃă nu există o atare autorizare către comitetul creditorilor, cererea de 
antrenare a răspunderii patrimoniale fiind făcută numai de către creditorul intimat. 

FaŃă de dispoziŃiile legii, cererea formulată de către S.C. „U.M.” Hîrlău este făcută de 
o persoană fără calitate procesuală activă. 

RecurenŃii au înŃeles să îşi dovedească buna-credinŃă, deşi prezumŃia în cauza pendinte 
nu a fost înlăturată în niciun mod, prin prezentarea întregii situaŃii de fapt referitoare la 
imobilul spaŃiu comercial denumit „Complex deservire nr. 2” situat în oraş Hîrlău. Astfel, 
creditorul intimat a devenit unicul proprietar al imobilului de mai sus, conform sentinŃei civile 
nr. 163/26.02.2009 pronunŃată de Judecătoria Hîrlău în dosarul nr. 1934/239/2007, rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 1511/19.06.2009 a Tribunalului Iaşi prin care s-
a constatat nulitatea absolută a actului de adjudecare definitiv nr. 90/2004 încheiat de 
executorul judecătoresc în data de 24.01.2005, în dosarul de executare silită nr. 90/2004, cu 
repunerea părŃilor în situaŃia anterioară. În data de 27.10.2009 subscrisa s-a intabulat cu 
această proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, conform încheierii nr. 
2799/14.10.2009, fiind înscrisă ca proprietar tabular în cartea funciară nr. 163 a acestui 
imobil. 

Cu privire la condiŃiile legale de fond necesare instituirii măsurii sechestrului 
asigurător, dispoziŃiile art. 141 din Legea nr. 85/2006 trebuie coroborate cu cele prevăzute în 
art. 591 Cod procedură civilă. astfel, se cere ca persoana interesată ce nu are un titlu 
executoriu, să deŃină o creanŃă constatată prin act scris şi exigibilă, precum şi a împrejurării că 
debitorul a micşorat/diminuat prin fapta sa asigurările date către creditor (în cazul de faŃă, 
dacă societatea debitoare ar fi înstrăinat înainte sau în timpul perioadei generale de observaŃie 
până în cursul anului 2008 bunuri ale sale, ceea ce nu este cazul – a se vedea rapoartele de 
activitate ale administratorului judiciar din această perioadă) sau când este pericol ca debitorul 
(în speŃă fiind vorba de societatea aflată în insolvenŃă, iar nu de recurenŃii care nu datorează 
nimic creditorului intimat) să se sustragă de la urmărire ori să-şi ascundă sau risipească 
averea. 

FaŃă de aspectele relatate anterior, nu este îndeplinită nici condiŃia existenŃei unui 
interes şi a necesităŃii luării acestei măsuri în vederea conservării unui drept cunoscut/existent 
sau care să facă obiectul celor mai sus menŃionate reprezentând condiŃiile prevăzute de lege 
(art. 591 şi urm. Cod procedură civilă). Creditorul intimat nu a învederat nicio împrejurare 
concretă, obiectivată şi dovedită – motive temeinice – care să justifice luarea acestei măsuri 



asigurătorii extrem de grave. De asemenea, nu a justificat vreun interes legitim în acest sens, 
iar instanŃa de fond nu a motivat în niciun fel această măsură cu trimitere la dispoziŃiile legale 
care reglementează măsura sechestrului, ci a făcut numai simple susŃineri ale calităŃii creanŃei 
creditorului intimat şi a faptului că a promovat o cerere de antrenare a răspunderii 
patrimoniale faŃă de recurenŃi (în lipsa autorizării de către judecătorul sindic a comitetului 
creditorului – singurul care în lipsa cererii lichidatorului judiciar are calitate procesuală pentru 
o astfel de cerere; ori, comitetul creditorilor nu a cerut să fie autorizat în acest sens). 

S-a solicitat admiterea recursului astfel cum acesta a fost formulat şi desfiinŃarea 
măsurii sechestrului asigurător. 

La termenul de judecată din 07 februarie 2011 instanŃa a dispus citarea creditoarei-
intimate S.C. „U.M.” Hîrlău cu menŃiunea de a răspunde la excepŃia privind lipsa calităŃii 
procesuale active a creditoarei-reclamante. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma excepŃiei invocate şi a dispoziŃiilor 
legale operante în cauză, în respectarea exigenŃelor impuse de art. 137 alin. 1 Cod procedură 
civilă, curtea a analizat prioritar excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a creditoarei 
S.C.”U.M.” Hîrlău. 

DispoziŃiile art. 141 alin. l din Legea nr. 85/2006 reglementează posibilitatea 
judecătorului sindic ca, la cererea persoanelor expres şi limitativ prevăzute de lege, să instituie 
măsuri asigurătorii asupra bunurilor persoanelor Ńinute să răspundă în temeiul art. 138 din 
lege, măsuri care se impun pentru a se evita insolvabilitatea patrimoniului persoanelor 
susceptibile a fi responsabile. 

Legiuitorul a prevăzut că pot formula cererea de instituire a măsurilor asigurătorii doar 
administratorul judiciar, lichidatorul şi comitetul creditorilor. 

În situaŃia în care acŃiunea întemeiată pe dispoziŃiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 
este formulată în procedura generală – în perioada de observaŃie sau pe parcursul reorganizării 
judiciare – legitimarea procesuală activă a conferită administratorului judiciar care are 
atribuŃii în perioadele menŃionate. 

Promovarea acŃiunii reglementată de dispoziŃiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 pe 
parcursul derulării procedurii falimentului – indiferent că ne plasăm în cadrul procedurii 
generale sau al celei simplificate – legitimează procesual cu promovarea cererii de instituire a 
măsurii asigurătorii pe lichidatorul judiciar, care are atribuŃii specifice în această etapă a 
procedurii. 

Legitimarea procesuală în promovarea cererii de sechestru asigurător revine şi 
comitetului creditorilor, însă numai în ipoteza în care acestuia îi este recunoscută legitimarea 
procesuală activă în formularea acŃiunii în răspundere a membrilor organelor de conducere 
supraveghere sau a oricărei alte persoane vinovate de starea de insolvenŃă. 

FaŃă de ultimele modificări aduse alin. 3 al art. 138 din Legea nr. 85/2006, prin Legea 
nr. 169/14.07.2010, curtea a reŃinut că şi un singur creditor este îndreptăŃit să promoveze 
acŃiunea întemeiată pe art. 138, în condiŃiile în care deŃine 50% din valoarea creanŃelor 
înscrise la masa credală sau dacă acest creditor a fost desemnat de adunarea creditorilor. 

De asemenea, mai trebuie a fi îndeplinite şi condiŃiile prealabile, respectiv 
administratorul/lichidatorul judiciar să nu fi indicat persoanele culpabile de starea de 
insolvenŃă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să promoveze acŃiunea prevăzută de 
art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. 

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei – tabelul definitiv consolidat de creanŃe al 
creditorilor societăŃii S.C. „M.GH.P” S.R.L. - reiese că reclamanta-intimată S.C.”U.M” Hîrlău 
nu are calitate de creditor care să deŃină 50% din valoarea creanŃelor înscrise la masa credală. 

Mai mult, nu s-au depus dovezi care să ateste împuternicirea acestui creditor cu 
promovarea acŃiunii întemeiate pe art. 138 din Legea nr. 85/2006, de către adunarea 
creditorilor. 

FaŃă de cele anterior expuse, curtea a reŃinut că legitimarea procesuală activă a unui 
creditor în a promova cerere de instituire a sechestrului asigurător e condiŃionată de 
legitimarea acestuia, în mod subsecvent, în a formula acŃiune în răspundere întemeiată pe 
dispoziŃiile art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. 



Legitimarea procesuală implică determinarea persoanelor fizice şi juridice 
care au îndreptăŃirea de a participa la activitatea judiciară.  

Calitatea procesuală activă impune existenŃa unei identităŃi între persoana 
reclamantului şi persoana celui care este titularul dreptului subiectiv dedus în 
justiŃie. 

Sarcina justificării calităŃii procesuale aparŃine persoanei care sesizează 
instanŃa cu o pretenŃie. 

Cum creditoarea intimată S.C. „U.M.” Hîrlău nu şi-a probat legitimarea procesuală 
activă, în baza dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, a fost admis recursul 
formulat de pârâŃii M.Gh.-P. şi M.M. împotriva încheierii nr. 206/CC/09.11.2010 pronunŃată 
de Tribunalul Iaşi, încheiere ce a fost modificată în tot în sensul respingerii – pentru lipsa 
calităŃii procesuale active – a acŃiunii formulate de S.C. ”U.M.” Hîrlău având ca obiect 
instituirea sechestrului asigurător, în contradictoriu cu pârâŃii M.Gh.-P. şi M.M. 

10. Interpretarea şi aplicarea O.U.G. nr. 119/2007 

Spre deosebire de O.G. nr. 5/2001, care în articolul 9 alineat 2 stipulează expres 
că ordonanŃa pronunŃată în temeiul ei va fi investită cu formulă executorie 
şi că, astfel investită, ordonanŃa constituie titlu executoriu, O.U.G. nr. 
119/2007 nu prevede investirea ordonanŃei cu formulă executorie, ci doar 
faptul că ordonanŃa constituie titlu executoriu în momentul rămânerii sale 
irevocabile (art. 14 alin. 2), intenŃia legiuitorului fiind aceea de simplificare 
a procedurii. 

Decizia nr. 194 din 9 martie 2011 

Prin încheierea din 13.01.2011 pronunŃată de Tribunalul Iaşi s-a respins cererea S.C. 
„S.” S.R.L. de investire cu formulă executorie a OrdonanŃei nr. 99/30.06.2010 pronunŃată în 
dosarul nr. 8806/99/2009 al Tribunalului Iaşi.  

Pentru a se pronunŃa în acest sens, instanŃa a reŃinut aplicabilitatea dispoziŃiilor art. 14 
alin. 1 din O.U.G. 119/2007 potrivit cu care ordonanŃa de plată devenită irevocabilă constituie 
titlu executoriu fără efectuarea altor formalităŃi, acest caz reprezentând o excepŃie de la regula 
investirii cu formulă executorie în conformitate cu dispoziŃiile art. 374 alin. 1 Cod procedură 
civilă. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs S.C. „S.” S.R.L. susŃinând că în mod 
greşit instanŃa de fond a avut în vedere prev. art. 14 alin. 1 din O.U.G. 198/2007 referitoare la 
ordonanŃa de plată devenită irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în 
anulare.  

Reclamanta a precizat că, în speŃă, ordonanŃa nr. 99/30.06.2010 nu este irevocabilă, pe 
rolul instanŃei fiind înregistrată o cerere în anulare. 

În opinia recurentei posibilitatea de executare silită a ordonanŃei rezultă cel puŃin din 
prev. art. 13 alin. 3 din O.U.G. 119/2007 potrivit cărora „cererea în anulare nu suspendă 
executarea”. 

Prin întâmpinare, intimata S.C. „I.” S.R.L. a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat. 

Intimata a susŃinut că ordonanŃa respectivă nu este irevocabilă, cererea în anulare 
având termen la 05.04.2011 şi că, spre deosebire de ordonanŃele emise în temeiul O.G. nr. 
5/2001, care se investesc cu formulă executorie, prin O.U.G. 119/2007 s-a urmărit 
simplificarea procedurilor prin care creditorii îşi pot recupera creanŃele în situaŃia în care 
ordonanŃa este irevocabilă. 

Întrucât în speŃă ordonanŃa nu este irevocabilă, soluŃia de respingere a cererii de 
investire cu formulă executorie este corectă. 

Recursul este nefondat, pentru considerentele ce vor fi expuse. 
În speŃă creditoarea-recurentă a solicitat investirea cu formulă executorie a ordonanŃei 



nr. 99/30.06.2010 emisă în temeiul O.U.G. nr. 119/2007, ordonanŃă care nu a rămas 
irevocabilă întrucât cererea în anulare se află încă pe rolul instanŃei de judecată. 

Curtea a observat că spre deosebire de O.G. 5/2001, care în art. 9 alin. 2 stipulează 
expres faptul că ordonanŃa pronunŃată în temeiul ei va fi investită cu formulă executorie şi că, 
astfel investită, ordonanŃa constituie titlu executoriu, O.U.G. 119/2007 nu prevede investirea 
ordonanŃei cu formulă executorie, ci doar faptul că ordonanŃa constituie titlu executoriu în 
momentul rămânerii sale irevocabile (art. 14 alin. 2), intenŃia legiuitorului fiind aceea de 
simplificare a procedurii. 

Cum în speŃă s-a solicitat investirea ordonanŃei emisă în temeiul O.U.G. 119/2007 cu 
formulă executorie şi nu executarea ei, Curtea a constatat că în cauză nu sunt aplicabile 
dispoziŃiile art. 13 alin. 3 invocate de recurentă, referitoare la posibilitatea executării 
ordonanŃei şi în situaŃia formulării cererii în anulare, ci dispoziŃiile art. 7208 Cod procedură 
civilă. 

Potrivit acestei dispoziŃii legale hotărârile date în primă instanŃă privind procesele şi 
cererile în materie comercială sunt executorii. 

Prin urmare, aceste hotărâri nu mai trebuie investite cu formulă executorie. 
În acest sens s-a pronunŃat şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie prin Decizia nr. 

38/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, prin care a 0stabilit că: „dispoziŃiile 
art. 7208 din Codul de procedură civilă se interpretează în sensul că: Hotărârile date în primă 
instanŃă privind procesele şi cererile în materie comercială, fiind executorii de drept, nu 
trebuie investite cu formulă executorie pentru a fi puse în executare”. 

Cum potrivit dispoziŃiilor art. 329 alin. 3 Cod procedură civilă dezlegarea dată 
problemelor de drept într-un astfel de context este obligatorie pentru instanŃe şi cum legea 
specială invocată de recurentă nu prevede investirea cu formulă executorie a ordonanŃei, 
curtea a respins recursul ca nefondat, iar în temeiul dispoziŃiilor art. 312 Cod procedură civilă 
a menŃinut încheierea recurată. 

11. Interpretarea şi aplicarea art. 73 alineat 1 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenŃei. NoŃiunea de „parte interesată” 

Potrivit articolului 73 alineat 1 din Legea nr. 85/2006, împotriva creanŃelor şi 
drepturilor de preferinŃă trecute de administratorul judiciar/lichidator în 
tabelul preliminar se poate formula contestaŃie, legea recunoscând calitate 
procesuală activă următoarelor categorii de persoane: debitorului, 
creditorilor şi oricărei alte părŃi interesate. În noŃiunea de „parte 
interesată” se includ doar participanŃii la procedură, astfel cum sunt 
aceştia prevăzuŃi în Capitolul II al Legii nr. 85/2006, intitulat „ParticipanŃii 
la procedura insolvenŃei”.  

Decizia nr. 213 din 21 martie 2011 

Prin sentinŃa nr. 629/S/02.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi-judecător sindic a fost 
admisă în parte contestaŃia formulată de I.D.-N. şi în consecinŃă au fost decăzuŃi din dreptul 
de a fi înscrişi în tabelul creditorilor întocmit asupra averii debitorului SC „P.C.” SRL Iaşi 
următorii creditori: SC „U.H.” SA Bucureşti, SC „C.F.M.” SA Iaşi, SC „E.O.M.” SA – 
Sucursala Iaşi, SC „Q.I.” SRL Bucureşti, R.I.-S., SC „Q.M.” SRL Iaşi, SC „R.L.-IFN” SA 
Bucureşti, SC „P.C.” SA Suceava, D.G.F.P. – Suceava. 

A fost respinsă contestaŃia privind creanŃele creditorilor SC „I.-S.S.A.F.” SA 
Bucureşti şi SC „R.R.” SA ConstanŃa. 

Pentru a se pronunŃa astfel judecătorul sindic a reŃinut următoarele: 
Potrivit art. 76 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006, titularul de creanŃe anterioare 

deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanŃelor până la expirarea 
termenului prevăzut de art. 62 alin. 1 lit. b, va fi decăzut, cât priveşte creanŃele respective, din 
dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor, decădere care poate fi invocată oricând de orice 
parte interesată. 



Prin sentinŃa de deschidere a procedurii s-a fixat ca termen limită pentru depunerea 
cererilor de admitere a creanŃelor data de 05.03.2007. 

Potrivit susŃinerilor lichidatorului judiciar , debitoarea nu s-a conformat disp. art. 35 
din Legea nr. 85/2006 de a depune la dosarul cauzei actele şi informaŃiile prevăzute de art. 28 
alin. 1, printre care şi lista creditorilor pentru a fi notificaŃi cu privire la deschiderea 
procedurii. 

În aceste condiŃii devin incidente disp. art. 7 alin. 3 teza II, potrivit cărora pentru 
creditorii care nu au putut fi identificaŃi în lista prevăzută la art. 28 alin. 1 lit. c, procedura 
notificării prevăzută la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin BPI. 

Notificarea deschiderii procedurii s-a realizat prin BPI nr. 235/31.01.2007, drept 
pentru care de la această dată se prezumă că toŃi creditorii au cunoştinŃă de deschiderea 
procedurii, inclusiv de termenul limită pentru depunerea declaraŃiilor de creanŃă. 

Cu toate acestea, următorii creditori au formulat cereri de creanŃă peste termenul fixat 
în acest sens prin sentinŃa de deschidere a procedurii insolvenŃei, drept pentru care au fost 
decăzuŃi din dreptul de a fi înscrişi în tabelul creditorilor, astfel: SC „U.H.” SA – la 
18.05.2007; SC „C.F.M.” SA – la 31.07.2007; SC „E.O.M.” SA – Sucursala Iaşi – la 
31.08.2007; SC „Q.I.” SRL – la 27.11.2007; R.I.-S. – la 27.12.2007; SC „Q.M.” SRL – la 
12.02.2008; SC „R.L.- IFN” SA - la 12.02.2008; SC „P.C.” – la 19.08.2008; D.G.F.P. – 
Suceava – la 22.10.2008. 

Operarea decăderii face de prisos examinarea celorlalte motive invocate de contestator 
cu privire la fondul creanŃelor pretinse de creditorii D.G.F.P. - Suceava, SC „P.C.” SA 
Suceava, SC „U.H.” SA şi R.I.-S. 

ContestaŃia faŃă de creanŃa creditorului SC „I.-S.S.A.F.” SA a fost respinsă, întrucât 
izvorul penalităŃilor contestate se regăseşte în contractele de cesiune de creanŃă nr. 
30/05.04.2004 şi 76/24.08.2004, calculul acestor penalităŃi aflându-se la dosar. 

De asemenea, a fost respinsă contestaŃia formulată şi faŃă de creanŃa creditorului SC 
„R.R.” SA, întrucât respectivul calcul al penalităŃilor se află la dosar, iar temeiul depăşirii 
debitului asupra căruia au fost calculate este înŃelegerea părŃilor aşa cum rezultă din actul 
adiŃional nr. 1/17.02.2004 la contractul nr. 248/03.07.2003. 

Împotriva sentinŃei nr. 629/S/02.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – judecător 
sindic au formulat recurs următorii creditori: 

1. R.I.-S. care a criticat sentinŃa recurată pentru nelegalitate şi netemeinicie sub 
următoarele aspecte: 

Recurentul a formulat iniŃial cerere de executare silită împotriva debitorului. La data 
deschiderii procedurii şi notificării executarea silită era pendinte. În consecinŃă, acŃiunea sa 
procedural-execuŃională împotriva debitorului era pornită la data iniŃierii procedurii prevăzută 
de legea nr. 85/2006. 

De asemenea, a formulat cerere şi în dosarul de faliment 067/99/06 (67 com/06) 
împotriva debitorului S.C. „I.G.I.” S.R.L. Iaşi în dosarul 067/99/06 (67/com/06). 

Ulterior a depus cerere la executor pentru a retrage titlul şi a-l depune la lichidatorul 
judiciar. A depus cerere de înscriere creanŃe la lichidatorul judiciar la adresa debitorului în 
luna aprilie 2007. 

Nu a primit timp de şase luni nici un răspuns de la lichidator context în care, în luna 
decembrie a depus şi la dosarul cauzei cerere de înscriere identică. Aceasta nu înseamnă că a 
stat pasiv până în decembrie 2007, ci doar că era preocupat de soarta creanŃei sale prin 
depunerea celei de-a doua cereri. 

Recurentul a apreciat că a formulat în termen cele două cereri, prima în aprilie 2007 la 
debitor şi lichidator, cealaltă în decembrie 2007 la dosarul instanŃei.  

2. Creditoarea S.C. „C.F.M.” S.A. a criticat sentinŃa nr. 629/S/02.06.2010 pronunŃată 
de Tribunalul Iaşi – judecător sindic pentru nelegalitate sub următoarele aspecte: 

În mod nelegal instanŃa de fond nu a avut în vedere excepŃia inadmisibilităŃii 
contestaŃiei formulate de pârâtul I.D.-N. împotriva tabelului creditorilor. 

Astfel temeiul legal pe care pârâtul şi-a întemeiat contestaŃia îl constituie art. 75 din 
Legea nr. 85/2006. 



Potrivit alin. 1 al acestui articol, „După expirarea termenului de depunere a 
contestaŃiilor, prev. la art. 73 alin. (2) şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată 
poate face contestaŃie împotriva trecerii unei creanŃe sau a unui drept de preferinŃă în tabel 
definitiv de creanŃe, în cazul descoperirii existenŃei unui fals, dol sau unei erori esenŃiale care 
au determinat admiterea creanŃei sau a dreptului de preferinŃă, precum şi în cazul descoperirii 
unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute”. 

În speŃă nu sunt incidente prev. art. 75 din Legea nr. 8572006, raportat la faptul că prin 
contestaŃie nu se invocă nici un fals, nici un dol şi nicio eroare esenŃială care să fi determinat 
admiterea creanŃei şi nici nu se invocă vreun titlu hotărâtor descoperit şi necunoscut. 

SentinŃa atacată este astfel nelegală sub acest aspect, neŃinând seamă de prevederile 
legii, cu atât mai mult cu cât condiŃiile în care poate fi admisă o contestaŃie întemeiată pe 
prev. art. 75 din Legea nr. 85/2006 sunt limitativ determinate prin textul de lege. 

Mai mult, prin hotărârea pronunŃată, instanŃa nu expune nici un punct de vedere cu 
privire la modul în care contestaŃia promovată verifică sau nu condiŃiile impuse prin art. 75 
din Legea nr. 85/2006. 

SoluŃia pronunŃată apare astfel ca nemotivată în drept, instanŃa raportându-se doar la 
prev. art. 7 alineat 3 teza II din Legea nr. 85/2006, nemotivând hotărârea sub aspectul 
existenŃei vreunui fals, dol sau eroare esenŃială care să fi determinat admiterea creanŃei,s au a 
vreunor înscrisuri hotărâtoare, dar nedescoperite până atunci, aşa cum prevăd dispoziŃiile 
legale. 

3.S.C. „R.L.-IFN” S.A. critică sentinŃa pentru nelegalitate şi netemeinicie susŃinând – 
în esenŃă – că judecata contestaŃiei formulate de I.D.-N. s-a desfăşurat cu încălcarea 
dispoziŃiilor legale referitoare la citarea sa, fiind astfel în imposibilitate de a-şi exercita 
dreptul la apărare, instanŃa având obligaŃia de a o cita conform art. 7 alin. 31 din Legea nr. 
85/2006, respectiv conform dispoziŃiilor codului de procedură civilă. 

La termenul de judecată din 25 octombrie 2010, instanŃa din oficiu a invocat excepŃia 
tardivităŃii recursului declarat de creditoarea S.C. „R.L.-IFN” S.A. Bucureşti. 

La termenul din 10 ianuarie 2011 recurenta S.C. „C.F.M.” S.A. Iaşi a invocat excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale a pârâtului I.D.-N. în contestaŃia de la fond. 

La termenul din 21.02.2011 intimatul I.D.-N. a invocat tardivitatea recursului declarat 
de creditorul R.I.-S.. 

Prin încheierea din 17 ianuarie 2011 a fost admisă cererea formulată de recurenta S.C. 
„C.F.M.” S.A. Iaşi şi s-a dispus sesizarea CurŃii ConstituŃionale cu excepŃia de 
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 7 alin. 3 teza a II-a din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenŃei. 

I. Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs formulate, 
cât şi a excepŃiilor invocate, curtea de apel a analizat prioritar, excepŃia tardivităŃii recursului 
declarat de creditoarea SC R.L.-IFN SA, în respectarea exigenŃelor impuse de art. 137 alin. 1 
Cod procedură civilă. 

Conform art. 8 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, text conŃinând o normă de procedură, 
termenul de recurs aplicabil în materia hotărârilor pronunŃate în domeniul reglementat de 
Legea 85/2006 este de 10 zile de la comunicarea hotărârii, în condiŃiile în care, potrivit art. 7 
alin. 1 din Legea nr. 85/2006, comunicarea actelor de procedură - în această materie - se 
realizează prin publicarea în Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă. 

Art. 7 alin. 1 din Legea 85/2006 prevede că citarea părŃilor precum şi comunicarea 
oricăror acte de procedură, a comunicărilor şi notificărilor se realizează prin Buletinul 
procedurilor de insolvenŃă, măsură specială prin care se asigură soluŃionarea cu celeritate a 
cauzelor. 

De la această regulă, Legea 85/2006 a instituit, prin art. 7 alin.3, trei excepŃii; 
respectiv comunicarea citaŃiilor, a convocărilor şi notificărilor faŃă de participanŃii la proces, 
al căror sediu, domiciliu sau reşedinŃă se află în străinătate, comunicarea actelor de procedură 
anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii precum şi prima 
comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acŃiune, în 
temeiul dispoziŃiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenŃei, care sunt 



supuse dispoziŃiilor Codului de procedură civilă.  
În speŃă nu ne situăm în vreunul din cazurile de excepŃie prevăzute de art. 7 alin.3 din 

Legea 85/2006. 
 Astfel, în cauza pendinte, prin sentinŃa recurată a fost soluŃionată contestaŃia 

formulată de I.D.-N. la tabelul creanŃelor asupra averii debitorului insolvent SC „P.C.” SRL. 
În cauză, hotărârea a fost comunicată SC „R.L.-IFN” SA la data de 17 septembrie 

2010, astfel încât recursul declarat la 18 octombrie 2010 se situează în afara termenului defipt 
de legiuitor. 

Conform art. 103 alin. 1 Cod procedură civilă, neexercitarea oricărei căi de atac şi 
neîndeplinirea oricărui act de procedură în termenul legal atrage decăderea, în lipsa unei 
dispoziŃii contrare, curtea subliniind că nici o dispoziŃie legală nu înlătură în această materie 
sancŃiunea cu caracter general conŃinută de textul evocat, sancŃiune care operează imperativ. 

În aceste condiŃii, dând efect dispoziŃiilor citate, curtea a admis excepŃia de procedură 
şi, având în vedere caracterul său dirimant, a respins recursul formulat de pârâta SC „R.L.-
IFN” SA împotriva sentinŃei pronunŃate de Tribunalului Iaşi - judecător sindic, ca tardiv 
declarat. 

II. În ceea ce priveşte excepŃia tardivităŃii recursului declarat de pârâtul R.I.-S., 
excepŃie invocată de intimatul I.D.-N., curtea a reŃinut că aceasta nu este întemeiată şi a 
respins-o. Potrivit dispoziŃiilor art. 8 alin. 2 din Legea nr.85/2006 termenul de recurs este de 
10 zile de la comunicarea hotărârii, dacă prin lege nu se dispune altfel. În cauză, hotărârea a 
fost comunicată pârâtul R.I.-S. la data de 17 septembrie 2010, astfel încât recursul declarat la 
7 septembrie 2010 se situează înlăuntrul termenului defipt de legiuitor. 

Pe fondul recursului declarat de pârâtul R.I.-S., curtea a reŃinut că acesta este nefondat 
şi l-a respins pentru cele expuse mai jos. 

Creditorul R.I.-S. a depus cerere de admitere a creanŃei sale la data de 27.12.2007, 
cerere formulată cu depăşirea termenului limită stabilit pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanŃelor prin sentinŃa de deschidere a procedurii, respectiv 5 martie 2007. 

În mod corect a reŃinut judecătorul sindic incidenŃa în cauză a dispoziŃiilor art. 7 alin.3 
teza II din Legea nr.85/2006, potrivit cărora pentru creditorii care nu au putut fi identificaŃi în 
lista prevăzută de art.28 alin.1 lit. c din Legea nr.85/2006, procedura notificării va fi 
considerată ca fiind îndeplinită dacă a fost efectuată prin BPI. 

Notificarea deschiderii procedurii s-a realizat prin BPI nr.235/31.01.2007, dată de la 
care se prezumă că toŃi creditorii au cunoştinŃă de deschiderea procedurii, inclusiv de 
termenul limită pentru depunerea declaraŃiilor de creanŃă. 

Celelalte demersuri întreprinse de recurentul R.I.-S. pentru a-şi recupera creanŃa, la 
care a făcut referire în cererea de recurs, nu au relevanŃă în cauza pendinte unde legiuitorul 
impune depunerea unei cereri de admitere a creanŃei în termenul limită stabilit de judecătorul 
sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenŃei. 

Cum recurentul nu a efectuat formalităŃile până la data de 5 martie 2007 în mod corect 
a fost acesta decăzut din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor întocmit asupra averii 
debitorului insolvent SC „P.C.” SRL, astfel încât, în baza dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 Cod 
procedură civilă a fost respins recursul formulat de acesta. 

III. În ceea ce priveşte recursul formulat de creditoarea S.C. „C.F.M.” S.A. Iaşi, curtea 
a analizat prioritar excepŃia de fond a lipsei calităŃii procesuale active a contestatorului I.D.-N. 
– în respectarea dispoziŃiilor art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă. 

Legitimarea procesuală implică atât îndreptăŃirea unei anumite persoane de a reclama 
în justiŃie, cât şi obligaŃia unei alte persoane de a răspunde faŃă de pretenŃiile ridicate 
împotriva ei. 

În cazul procedurii insolvenŃei, se aplică dispoziŃiile speciale ale Legii nr. 85/2006, act 
normativ prin intermediul căruia calitatea procesuală activă este conferită expres persoanelor 
limitativ prevăzute de legiuitor, funcŃie de etapa în care se derulează procedura insolvenŃei. 

În cauza pendinte I.D.-N., administratorul statutar al debitoarei insolvente S.C. „P.C.” 
S.R.L., a formulat – la data de 03.02.2010 – contestaŃie la tabelul creanŃelor, întemeindu-şi 
acŃiunea pe dispoziŃiile art. 75 din Legea nr. 85/2006. 



Curtea a reŃinut că potrivit art. 73 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 împotriva creanŃelor şi 
drepturilor de preferinŃă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar se 
poate formula contestaŃie, legea recunoscând calitate procesuală activă următoarelor categorii 
de persoane: debitorului, creditorilor şi oricărei alte părŃi interesate. 

În noŃiunea de parte interesată se includ doar participanŃii la procedură, astfel cum sunt 
aceştia prevăzuŃi în Capitolul II al Legii nr. 85/2006, intitulat „ParticipanŃii la procedura 
insolvenŃei”. 

Reclamantul-intimat I.D.-N. are doar calitatea de administrator statutar, poziŃie care nu 
echivalează cu aceea de reprezentant al intereselor debitoarei S.C. „P.C.” S.R.L., rol ce revine 
administratorului special, potrivit prev. art. 1 pct. 26 din Legea nr. 85/2006. 

Calitatea procesuală este conferită administratorului statuar, în cadrul procedurii 
insolvenŃei, doar în situaŃia promovării – împotriva acestuia – a acŃiunii reglementată de art. 
138 din Legea nr. 85/2006. 

În literatura de specialitate se reŃine că în noŃiunea de „orice altă parte interesată” pot 
fi incluşi fidejusorii şi garanŃii care au consimŃit constituirea unei garanŃii reale asupra unui 
bun din propriul patrimoniu, pentru a-l garanta pe debitorul insolvent, cât şi creditorii care, 
chiar dacă nu au motive să formuleze contestaŃie, întrucât cererea le-a fost admisă integral, 
pot să conteste admiterea în tabelul preliminar a creanŃelor a unui alt creditor despre care au 
date că nu şi-ar fi justificat întinderea creanŃei. 

CondiŃia sine qua non în cazul acestor persoane interesate este ca aceştia să facă 
dovada interesului manifest în cauză, ca o condiŃie de a accede la judecarea unei astfel de 
contestaŃii. 

La fond intimatul-reclamant şi-a justificat interesul în promovarea contestaŃiei la 
tabelul creanŃelor pe ideea diminuării pasivului debitoarei insolvente, în condiŃiile în care 
împotriva sa fusese promovată acŃiunea întemeiată pe dispoziŃiile art. 138 din Legea nr. 
85/2006. 

Curtea a reŃinut că prin sentinŃa nr. 411/S/20.04.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecător sindic a fost respinsă acŃiunea având ca obiect atragerea răspunderii personale – 
întemeiate pe dispoziŃiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 – formulată de lichidatorul judiciar 
„L.C. 2003” SPRL – la data de 24.03.2009- în contradictoriu cu pârâtul I.D.-N., soluŃie 
menŃinută prin decizia nr. 538/08.11.2010 pronunŃată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 
0123/99/2005. 

Interesul, ca o condiŃie de ordin subiectiv ce reprezintă folosul practic material sau 
moral urmărit de cel ce promovează acŃiunea, trebuie să fie născut şi actual, în sensul că el 
trebuie să fie prezent atât la momentul iniŃial al procesului, cât şi pe toată durata derulării 
procedurii, ceea ce în cauză nu poate fi reŃinut. 

FaŃă de cele anterior expuse a fost admis recursul formulat de creditoarea S.C. 
„C.F.M.” S.A. împotriva sentinŃei comerciale nr. 629/S/02 iunie 2010 a Tribunalului Iaşi – 
judecător sindic, hotărâre care a fost modificată în parte în sensul respingerii contestaŃiei 
formulate de I.D.-N. în contradictoriu cu creditoarea S.C. „C.F.M.” S.A. ca fiind formulată de 
o persoană fără calitate procesuală activă. 

Curtea a reŃinut că în cauză sunt operante dispoziŃiile art. 48 alin. 1 Cod procedură 
civilă, text potrivit cu care actele de procedură, apărările şi concluziile unuia dintre reclamanŃi 
sau pârâŃi nu pot folosi nici păgubi celorlalŃi, între recurenŃii din cauză neexistând o 
coparticipare procesuală necesară, cum este cea reglementată de alin. 2 al textului în discuŃie. 

12. Interpretarea şi aplicarea articolului 138 alineat (1) litera d) din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenŃei 

În cazul încălcării obligaŃiei de a Ńine contabilitatea în conformitate cu legea nu 
se poate susŃine că există o prezumŃie de culpă, din formularea articolului 
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. 

Decizia nr. 222 din 28 martie 2011 

Prin sentinŃa comercială nr. 1340/S/30.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi –SecŃia 
comercială şi de contencios administrativ –judecător sindic a fost respinsă cererea formulată 
de creditorul autorizat, AdministraŃia FinanŃelor Publice a mun. Iaşi, având ca obiect 
stabilirea răspunderii personale a administratorului statutar al debitoarei SC „C.T.” S.R.L. , 
formulată în contradictor cu pârâtul P.F.-N. ca neîntemeiată. 

În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenŃei, s-a dispus închiderea 
procedurii insolvenŃei debitorului SC „C.T.” S.R.L. şi radierea debitorului din evidenŃele 
Oficiului Registrul ComerŃului de pe lângă Tribunalul Iaşi şi cele ale D.G.F.P.J. Iaşi. 

În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenŃei, a fost descărcat 
lichidatorul judiciar „L.C. 2003” SPRL de orice îndatoriri şi responsabilităŃi, cu excepŃia 
celei prevăzute de art.138 alin 6 din legea 85/2006.  

Pentru a se pronunŃa în acest sens, judecătorul sindic a reŃinut următoarele. 
Prin încheierea nr. 174 din 03.03.2009 a fost deschisa procedura simplificata a 

insolvenŃei şi intrarea în faliment a debitorului S.C. „C.T.” S.R.L. lichidator fiind desemnat 
practicianul în insolvenŃă „L.C. 2003”.  

Răspunderea instituită de dispoziŃiile art. 138 este o formă specială de răspundere 
delictuală, derogatorie de la dreptul comun (art. 998-999 din Codul civil), instituită în 
favoarea debitorului aflat în stare de insolvenŃă, în vederea acoperirii pasivului rămas 
neacoperit prin lichidare. 

În reglementarea art.138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei, 
răspunderea administratorilor nu devine automat operantă în toate cazurile când pasivul social 
sau o parte a acestuia nu poate fi acoperit, ci numai atunci când se face dovada că 
administratorii au cauzat starea de insolvenŃă a societăŃii prin săvârşirea culpabilă a vreuneia 
dintre faptele expres şi limitativ enumerate la lit. a – g ale alin. 1 al articolului menŃionat, iar 
prejudiciul a rezultat direct din fapta culpabilă săvârşită, cu condiŃia ca acest prejudiciu să se 
regăsească în pasivul rămas neacoperit sau ce va rămâne neacoperit la închiderea procedurii. 

Rezultă aşadar că pentru instituirea răspunderii personale a administratorilor este 
necesar ca aceştia să aibă calitatea de autori ai faptelor limitativ enumerate de art.138 alin.1 
din Legea nr.85/2006 şi săvârşirea acestor fapte să fi determinat ajungerea debitoarei în stare 
de insolvenŃă, elemente care nu pot fi reŃinute în persoana administratorului pârât P.F.-N. 

Reclamanta s-a limitat la a susŃine prin cererea sa că starea de insolvabilitate a 
debitoarei , constatată de judecătorul sindic prin sentinŃa de deschidere a procedurii , este 
urmarea administrări total necorespunzătoare a societăŃii, culpa administratorului constând şi 
în faptul că, în momentul în care societatea debitoare a ajuns în imposibilitate de a-şi mai 
achita datoriile, nu a suspendat activitatea şi nu a anunŃat creditorii despre aceasta. 
Reclamantul a concluzionat că, nemairealizând profit, situaŃia financiară a societăŃii debitoare 
a fost periclitată, împrejurare de denota că prin activitatea desfăşurata nu s-a urmărit decât 
realizarea unor interese personale.  

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanŃa a apreciat că aceste concluzii la 
care a ajuns reclamantul nu reprezintă decât prezumŃii simple ce nu au nici un fundament, în 
condiŃiile în care de esenŃa activităŃii comerciale Ńin operaŃiunile de creare de venituri şi 
obligaŃii de plată, ca fapte de comerŃ. Reclamanta nu face o analiză a situaŃiilor contabile şi a 
situaŃiei încasărilor şi plăŃilor efectuate în perioada de desfăşurare efectivă a activităŃii, din 
care să reŃină că, la anumite date, cu anumite acte contabile ori operaŃiuni contabile, pârâta şi-
ar fi însuşit din veniturile obŃinute din activitatea debitoarei, sume în mod nejustificat sau 
necuvenite. Faptul că debitoarea a acumulat datorii se poate datora unui management 
defectuos, unor condiŃii economice sau de piaŃă defavorabile, aspecte care Ńin de riscul 
activităŃii comerciale.  

Nu s-a probat de reclamant că, într-adevăr, pârâtul a „folosit bunurile sau creditele 
persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane”, şi nici faptul că din 



activitatea societăŃii debitoarei s-a realizat profitul necesar achitării datoriilor independente de 
activitatea comercială propriu-zisă, simpla existenŃă a datoriilor nefiind suficientă pentru a se 
reŃine incidenŃa alin. 1 lit. a) al art. 138.  

De asemenea, nici susŃinerile reclamantei referitoare la pasivitatea pârâtului şi 
managementul defectuos nu sunt de natură a reŃine în sarcina acestora că au „dispus, în 
interes personal, continuarea unei activităŃi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la 
încetarea de plăŃi”( art. 138 alin. 1 lit. c), în condiŃiile în care textul normativ impune o 
acŃiune din partea subiectului activ, de continuare a unei anumite activităŃi, şi nu o inacŃiune.  

Ceea ce i se poate imputa administratorilor este nedeclararea stării de insolvenŃă în 
termen, faptă ce ar putea constitui, în condiŃiile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, 
infracŃiunea de bancrută simplă, însă nu se încadrează în situaŃiile limitativ enumerate la alin. 
1 al art. 138.  

In privinŃa răspunderii instituita de art. 138 lit. d, a reŃinut instanŃa că reclamantul s-a 
limitat la a susŃine prin cererea sa că administratorul statutar, notificat legal, nu predat actele 
contabile şi nu au depus declaraŃiile fiscale la organul fiscal .  

Nu s-a probat însă de reclamant că pârâtul ar fi Ńinut „o contabilitate fictivă” sau că 
„nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea”, în condiŃiile în care însuşi 
administratorul judiciar susŃine că nu a putut intra în posesia documentelor contabile, pentru a 
putea verifica acest aspect. Chiar dacă lipsa de colaborare din partea pârâŃilor a îngreunat 
sarcina lichidatorului judiciar de a identifica documentele contabile şi eventualele bunuri 
existente în patrimoniul debitoarei, nu s-a făcut dovada ca această conduită ar fi generat 
insolvenŃa debitoarei. Mai mult, faptul că acesta nu a depus indicatorii financiari la organul 
fiscal, nu este de natură decât a determina o prezumŃie simplă de neîndeplinire a unor obligaŃii 
legale referitoare la îndeplinirea formalităŃilor impuse de legislaŃia specială fiscală, prezumŃie 
care prin ea însăşi şi necoroborată cu alte mijloace de probă, nu este suficientă pentru 
reŃinerea săvârşirii faptei prevăzute de dispoziŃiile art. 138 alin. 1 lit. d.  

În condiŃiile expuse, instanŃa a respins cererea reclamantului ,nefiind probată în 
sarcina pârâtului vreo activitate delictuală de natura celor enumerate în art.138 alin.1 din 
Legea nr.85/2006. 

În condiŃiile în care debitorul aflat în procedura insolvenŃei, după cum s-a constatat, nu 
deŃine bunuri sau elemente de patrimoniu valorificabile, nu are disponibilităŃi în conturi 
bancare şi nu au fost identificate nici creanŃe ce ar fi putut fi încasate în numele acestuia care 
să asigure acoperirea creanŃelor creditorilor, procedura este lipsită de obiect, în cauză fiind 
incidente dispoziŃiile art. 131 din Legea nr.85/2006, astfel încât instanŃa a hotărât închiderea 
procedurii şi radierea debitorului din evidenŃele registrului comerŃului şi cele fiscale, 
continuarea procedurii neavând ca finalitate decât majorarea nejustificată a cheltuielilor de 
procedură. 

Împotriva sentinŃei comerciale nr. 1340/S/30.11.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecător sindic a formulat recurs AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte. 

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 SC „C.T.” SRL în incapacitate de plată. 

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 – demonstrează pe deplin 
temeinicia acesteia. Administratorul P.F.-N. se face vinovat de o administrare defectuoasă a 
societăŃii „C.T.” SRL Iaşi, întrucât s-a desfăşurat activitate, iar societatea a fost abandonată în 
momentul în care a înregistrat obligaŃii fiscale care provin din impozite şi taxe generate de 
activitatea desfăşurată de administratorul societăŃii sub acoperirea persoanei juridice. 

Interpretarea instanŃei de fond precum că reclamanta DGFP-AFP Iaşi nu a indicat în 
concret că, la anumite date, cu anumite acte contabile sau operaŃiuni contabile, pârâtul şi-ar fi 
însuşit din veniturile obŃinute din activitatea debitoarei, sume în mod nejustificat sau 



necuvenite, este eronată, în condiŃiile în care aceste aspecte nu pot fi depistate decât prin 
efectuarea unui control fiscal de organul de control. Organul de control nu poate efectua 
controlul fiscal în vederea stabilirii realităŃii operaŃiunilor economice, atâta vreme cât 
debitorul nu a mai întocmit evidenŃa contabilă. 

Debitoarea nu a mai Ńinut evidenŃa contabilă în conformitate cu dispoziŃiile legale în 
vigoare încă din anul 2005, sens în care nu s-au depus declaraŃiile obligatorii şi nici bilanŃurile 
anuale, astfel încât rezultă că nu s-a Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea, faptă ce intră 
sub incidenŃa dispoziŃiilor art. 138 alin. 1 lit. d din Legea 85/2006. 

Neîntocmirea evidenŃei contabile prezumă ascunderea situaŃiei financiare a societăŃii şi 
este imputabilă organelor de conducere şi nu exonerează de consecinŃele ce decurg din această 
inacŃiune. 

O societate comercială nu poate în nici un caz desfăşura activitate profitabilă în lipsa 
unei evidenŃe contabile care să reflecte toate operaŃiunile economice, profitul, pierderile, 
veniturile, cheltuielile, situaŃia creanŃelor neîncasate etc. 

În condiŃiile în care evidenŃa contabilă reprezintă oglinda întregii activităŃi a societăŃii, 
nerespectarea de către debitoare a prevederilor legale în această privinŃă, chiar dacă a 
constituit singurul factor pentru ajungerea în stare de încetare de plăŃi, a contribuit substanŃial 
la ajungerea în asemenea situaŃie şi la sustragerea din calea creditorilor. De altfel, în lipsa 
acestei evidenŃe care să permită o determinare concretă a împrejurărilor în care s-a intrat în 
încetare de plăŃi, contribuŃia nu poate decât să fie prezumată. 

Culpa administratorului P.F.-N. constă în faptul că a abandonat societatea şi nu a 
întreprins măsurile ce se impuneau în vederea recuperării sumelor pe care administratorul le-a 
declarat prin ultimul bilanŃ depus. 

Din dispoziŃiile legale expuse rezultă că răspunderea pentru daune aduse prin greşita 
administrare este convertită în răspunderea solidară a tuturor administratorilor. 

În ceea ce priveşte incidenŃa art. 138 din Legea nr.85/2006, prevederea legală trebuie 
interpretată în primul rând de la scopul urmărit de legiuitor atunci când a edictat norma de 
drept analizată, în sensul că s-a urmărit apărarea drepturilor creditorilor societăŃii comerciale 
faŃă de faptele administratorilor acestor societăŃi care nu au luat măsurile cerute de lege în 
cazul în care societatea de află în încetare de plăŃi şi principiul răspunderii administratorilor 
pentru continuarea unei activităŃi care prejudi9ciază pe ceilalŃi creditori. 

Aspectele anterior menŃionate conduc la premisa săvârşirii faptelor indicate în art. 138 
alin. 1 lit. a,c,d, astfel încât consideră că instanŃa de fond a pronunŃat hotărârea cu aplicarea 
greşită a legii. 

S-a solicitat modificarea sentinŃei şi admiterea acŃiunii privind antrenarea răspunderii 
patrimoniale a numitului P.F.-N. la suportarea pasivului SC „C.T.” SRL Iaşi ce nu a putut fi 
recuperat în cadrul procedurii reglementate de Legea 85/2006. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
dispoziŃiilor legale operante în cauză, curtea a reŃinut următoarele: 

Criticile formulate de recurenta creditoare AdministraŃia FinanŃelor Publice a 
municipiului Iaşi, se circumscriu motivului de nelegalitate prev. de art. 304 pct.9 Cod 
procedură civilă, în dezvoltarea motivelor de recurs creditoarea analizând doar maniera în 
care a fost soluŃionată cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului 
statutar, în ceea ce priveşte faptele enumerate de art.138 alin 1 lit. a şi d din Legea nr. 85/2006. 

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 săvârşirea uneia din faptele enumerate limitativ de lege. 

Astfel, plecând de la natura juridică a răspunderii administratorului, Curtea arată că, 
potrivit conŃinutului art. 138 din Legea nr. 85/2006 aceasta este aceea a unei răspunderi 
speciale, care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale. 

Fiind vorba de o răspundere delictuală, înseamnă că, pentru a fi angajată, trebuie 
îndeplinite condiŃiile generale ale răspunderii civile delictuale, care reies din art. 998-999 Cod 
civil (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi vinovăŃia), condiŃii care capătă - în 



această situaŃie - unele conotaŃii speciale. 
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, iar nu existenŃa unor debite neachitate ale 
debitoarei faŃă de creditori – şi cere o cauzalitate tipică între faptă şi prejudiciu, subliniind 
uneori că acest element trebuie dublat de un scop, vina persoanei chemată a răspunde fiind 
apreciabilă în concreto. 

Pe de altă parte, plecând de la principiile care fundamentează răspunderea delictuală, 
acoperirea prejudiciului este o sarcină directă a autorului faptului prejudiciabil aflat în 
legătură cu fapta.  

Administratorul, chiar dacă a provocat insolvenŃa, este Ńinut să răspundă în raport cu 
consecinŃele faptelor sale faŃă de cel în patrimoniul căruia dauna a fost produsă. 

În cazul insolvenŃei şi al falimentului, prejudiciul este provocat societăŃii şi se 
concretizează, pe de-o parte, în starea de insolvenŃă în care societatea este plasată prin faptul 
ilicit, iar pe de altă parte, în dauna efectivă şi cuantificabilă printr-o expresie pecuniara. 

RaŃiunea acestei interpretări rezidă chiar în prima teză a art. 138 din Legea nr. 
85/2006, potrivit cu care judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului în 
insolvenŃă sau faliment să fie suportată de persoanele stabilite de această lege, parte care 
trebuia să fie concordantă prejudiciului în legătură cu faptul prejudiciabil al celui Ńinut să 
răspundă. 

În acest context, curtea a subliniat distincŃia netă şi necesară între prejudiciul pentru 
care administratorul este Ńinut să răspundă în aceste circumstanŃe şi starea generală a 
debitoarei societăŃii faŃă de creditori, sau, altfel spus, prejudiciul creditorilor datorat 
împrejurării că aceştia nu-şi pot acoperi creanŃele prin lichidarea activelor societăŃii. 

Prejudiciul în dauna debitorului falit şi reparat de administrator poate fi inegal cu 
prejudiciul creditorilor şi nu se confundă cu acesta. Administratorul nu răspunde faŃă de 
creditori, deoarece, aşa cum arată şi art. 140 din Legea nr. 85/2006, sumele obŃinute prin 
antrenarea răspunderii derivate din art. 138 intră în averea debitorului şi sunt destinate 
acoperirii pasivului, iar nu plăŃii creditorilor, decât indirect. 

Din analiza conŃinutului articolul 138 alin.1 lit.a din Legea nr. 85/2006 reiese că fapta 
presupune utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale sau a creditelor 
acordate debitorului persoană juridică fie de instituŃiile de credit, fie de asociaŃi/acŃionari sau 
de alte persoane juridice. 

Textul în discuŃie prevede că utilizarea acestor bunuri sau credite să se fi făcut în 
interes propriu sau al altei persoane, fie că este vorba de o persoană fizică, fie de una juridică. 

Simpla împrejurare că în perioada în care societatea a fost administrată de către pârâtul 
P.F.-N. societatea a acumulat datorii constituie o prezumŃie simplă care nu poate duce la 
concluzia săvârşirii faptei prevăzute de art. 138 alin.1 lit. a din Legea nr. 85/2006, în lipsa 
coroborării cu alte mijloace de probă. 

În condiŃiile în care activitatea comercială se reflectă prin operaŃiuni de creare de 
venituri şi asumare de obligaŃii de plată, ca fapte de comerŃ, acumularea datoriilor poate fi 
consecinŃa unui management defectuos sau a unor condiŃii neprielnice genului de comerŃ 
desfăşurat de pârât, cu impact negativ asupra societăŃii debitoare.  

În lipsa probatoriilor ce să ateste îndeplinirea cumulativă a condiŃiilor anterior 
analizate cât şi a unor dovezi certe că administratorul ar fi folosit acele sume în interesul său 
personal sau al unor alte persoane nu poate fi operantă răspunderea în temeiul art. 138 alin.1 
lit. a din Legea nr. 85/2006, astfel cum în mod judicios a reŃinut şi judecătorul fondului. 

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 prevăzute la lit. d): au Ńinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 
contabile sau nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea. 

Nici fapta prevăzută de art. 138 lit. d) din Legea nr. 85/2006 nu poate fi reŃinută în 
sarcina pârâtul P.F.-N. 



Curtea a arătat că această răspundere, special reglementată în Legea nr. 85/2006, nu 
prezumă legătura cauzală între neŃinerea contabilităŃii de administrator şi provocarea stării de 
insolvenŃă, iar aducerea societăŃii în insolvenŃă şi faliment nu este neapărat consecinŃa 
imediată a acestui fapt, aşa cum considera recurenta în detalierea motivelor recursului. 

Art. 1169 Cod civil statuează cu privire la sarcina probei, în sensul că „cel care face o 
propunere înaintea judecăŃii trebuie să o dovedească”, neputând primi susŃinerea recurentei în 
sensul că neîntocmirea evidenŃei contabile prezumă ascunderea situaŃiei financiare. 

Împrejurarea că la dispoziŃia administratorului judiciar şi ulterior, a lichidatorului, nu 
au fost puse documentele contabile nu valorează proba neŃinerii contabilităŃii, a sustragerii sau 
distrugerii acestor documente, ci, cel mult, o poate prezuma, prezumŃie insuficientă însă, câtă 
vreme nu este realizată proba concretă a autoratului şi legăturii cauzale dintre fapte şi 
prejudiciu – instalarea stării de insolvenŃă ca efect al neŃinerii contabilităŃii ori al distrugerii ei. 
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. 

Nu s-a probat de către reclamantă că pârâtul ar fi Ńinut „o contabilitate fictivă” sau că 
„nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea” în condiŃiile în care nici lichidator nu a 
putut intra în posesia tuturor documentelor contabile, pentru a putea verifica acest aspect. 
Chiar dacă lipsa de colaborare din partea pârâtului a îngreunat sarcina lichidatorului judiciar 
de a identifica eventualele bunuri existente în patrimoniul debitoarei, nu s-a făcut dovada că 
această conduită ar fi generat insolvenŃa debitoarei.  

Sub acest aspect, nepredarea către lichidator a tuturor actelor prevăzute în art. 28 din 
Legea nr.85/2006 nu echivalează cu neŃinerea contabilităŃii în conformitate cu legea, ci poate 
constitui eventual elementul material al infracŃiunii prevăzută la art. 147 din Legea 85/2006, 
care se pedepseşte cu amendă sau închisoare şi nu cu atragerea răspunderii patrimoniale a 
subiectului activ pentru partea din pasivul debitorului rămasă neacoperită în urma lichidării.  

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. 

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 recurenta creditoare AdministraŃia 
FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi împotriva sentinŃei comerciale nr. 1340/S/ din 30 
noiembrie 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi-judecător sindic care a fost menŃinută ca legală 
şi temeinică. 
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