
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D e c i z i i
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURTEA DE APEL IAŞI

D e c i z i i
 pronunţate în trimestrul 

CURTEA DE APEL IAŞI

D e c i z i i    
pronunţate în trimestrul 

201

1 

CURTEA DE APEL IAŞI

    r e l e v a n t e
pronunţate în trimestrul 

2013

CURTEA DE APEL IAŞI

r e l e v a n t e
pronunţate în trimestrul 

3 

CURTEA DE APEL IAŞI 

r e l e v a n t e
pronunţate în trimestrul I / 2013

r e l e v a n t e
3 - 

r e l e v a n t e 



2 
 

 

Cuprins 

I. Secţia civilă ........................................................................................................ 4 

1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei unei societăţi comerciale dizolvate de drept. 
Admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii simplificate ............................................ 4 

2. Excepţia de inadmisibilitate a acţiunii în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 480 
C.civ. Argumente de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, instanţa pronunţându-
se pe fondul cererii de revendicare. Relevanţa „existenţei unui bun în patrimoniul 
reclamantelor”, potrivit noii interpretări din cauza Atanasiu şi alţii contra României ...... 5 

3. Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 9 C.proc.civ. ........................................................................ 8 
4. Conflict negativ de competenţă. Competenţa în cazul unui litigiu comercial, după 

abrogarea dispoziţiilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, prin art. 219 
din Legea nr. 71/2011 ........................................................................................................... 10 

5. Înfiin ţarea sechestrului asigurător .............................................................................................. 11 

6. Recurs inadmisibil. Încheiere premergătoare pronunţată de instanţa de recurs într-o 
cauză prin care s-a dispus de tribunal, ca instanţă de recurs, respingerea cererii de 
suspendare a executării unei sentinţe civile pronunţată de Judecătoria Iaşi .................... 12 

7. Eroare judiciară. Dreptul la repararea pagubei suferite. Aplicarea dispoziţiilor art. 504 
C.proc.pen. Înţelesul noţiunii de „pagubă”. Onorarii de avocat fie din faza de 
urmărire penală, fie din cursul procesului penal ................................................................ 12 

8. Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare şi acte adiţionale, invocată de 
reclamanta SC „P.P.” SRL, fără motivare, în fapt a culpei pârâtului în 
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. Cererea completatoare a acţiunii principale 
formulată de aceeaşi reclamantă pentru a se constata încetarea antecontractului şi a 
actelor adiţionale cu acelaşi efect al repunerii părţilor în situaţia anterioară. Apel 
principal şi apel incidental formulat de recurenta SC „P.P.” SRL în apelul formulat 
de cealaltă parte, persoană fizică, S.M.-L. .......................................................................... 15 

9. Marcă. Drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra unei mărci înregistrate ................... 19 
10.Competenţă. Criteriu valoric. Litigii între profesionişti ............................................................ 21 
11. Exercitarea autorității părintești după divorț, de un părinte. Motive întemeiate .................... 23 
12.Competenţă. Răspundere civilă delictuală. Criteriu valoric. Pluralitate de părţi ..................... 25 
13. Omisiunea soluţionării cererii de stabilirea răspunderii membrilor organelor de 

conducere, capăt de cerere alăturat cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 
Motive de recurs ................................................................................................................... 27 

14. Opoziţie cambială introdusă tardiv ............................................................................................ 30 

Secţia penală ........................................................................................................ 32 

1. Aspecte de apreciere probatorie în realizarea elementelor constitutive ale infracţiunii 
prevăzute de art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 ............................................................... 32 

2. Recurs. Parte civilă . Greşita reţinere şi aplicare a art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc.pen. ............. 39 
3. Discuţii privind aplicarea dispoziţiilor art. 83 C.pen. şi art. 40 ind. 1 C.pen. ............................ 41 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal ......................................................... 48 

1. Persoană asigurată la o casă de asigurări de sănătate sectorială. Dreptul Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate de a emite, prin casa judeţeană competentă, acte de 
impunere, în cazul neplăţii de către asiguratul altei case, a contribuţiei datorate 
F.N.U.A.S.S. pentru veniturile obţinute din exercitarea unei activităţi independente, 
alta decât cea avută în vedere la încheierea contractului de asigurare de sănătate ............ 48 



3 
 

2. Contract de concesiune a unor locuri de veci, semnat în numele consiliului local de 
primarul unităţii administrativ-teritoriale. Autoritatea publică ce are a răspunde 
pentru refuzul pretins nejustificat de a soluţiona o cerere referitoare la modul de 
executare a respectivului contract de concesiune ................................................................. 51 

3. Obligaţia persoanelor juridice asigurate prin efectul legii de a contribui la Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, corespunzător veniturilor realizate din activităţi 
independente .......................................................................................................................... 55 

4. Reîncadrare în funcţie funcţionar public, ca urmare a dobândirii diplomei de absolvire 
studii superioare universitare. Concurs de legi. Legea aplicabilă ....................................... 57 

5. Acţiune în anularea parţială a HG nr. 35/2012, anexa pentru modificarea anexei 2 la H.G. 
nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, pentru suprafaţa 
de teren aferentă unui spaţiu comercial aflat la parterul unui bloc de locuinţe private. 
Verificarea incidenţei art. 10 alin. 3 Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi 
spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat ............................................................................................. 59 

6. Personal silvic. Sancţiune disciplinară. Nerespectarea procedurii speciale de emitere a 
actului administrativ. Consecinţe .......................................................................................... 64 

7. Acţiune în obligarea unei structuri din cadrul puterii judecătoreşti, respectiv a Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în a adopta conduita procedurală 
dorită de societatea reclamantă, în derularea cercetării penale ce face obiectul unui 
dosar penal promovat de reclamantă. Inadmisibilitate ........................................................ 67 

8. Funcţionar public. Acţiune în obligarea instituţiei publice angajatoare, la plata sporului de 
confidenţialitate de 25%, câştigat irevocabil în instanţă, a cărei imputare s-a dispus 
eronat de Curtea de Conturi. Verificarea de instanţa de contencios administrativ în 
mod direct a modului de aplicare a legii ce reglementează salarizarea funcţionarilor 
publici .................................................................................................................................... 70 

9. Excepţie de nelegalitate a art.653 ind. 1 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al 
României, adoptat prin H.G. nr. 707/2006, modificat prin H.G. nr. 946/2007 invocată 
expres în faţa instanţei investite cu soluţionarea acţiunii în anularea actului 
constatator de aplicare a sancţiunii prevăzute în Codul vamal. Limitele rolului activ al 
instanţei ................................................................................................................................. 72 

10. Acţiune în anularea Raportului de evaluare înregistrat la Agenţia Naţională de Integritate 
- Inspecţia de Integritate, prin care s-a reţinut existenţa unui conflict de interese în 
exercitarea mandatului de parlamentar exercitată de reclamant, prin angajarea 
rudelor în cadrul biroului de parlamentar. Condiţiile de existenţă a conflictului de 
interese cu raportare la legislaţia aplicabilă parlamentarilor. Inadmisibilitatea cererii 
de chemare în garanţie a Parlamentului României .............................................................. 75 

11. Acţiune vizând obligarea COMISIEI SUPERIOARE DE EVALUARE A PERSOANELOR 
ADULTE CU HANDICAP, la emiterea răspunsului la procedura prealabilă privind 
modul de soluţionare a contestaţiei privind decizia emisa de către parata. Competenţa 
instanţei ................................................................................................................................. 83 

 
  



4 
 

 

I. Secţia civilă 

1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei unei societăţi comerciale dizolvate 
de drept. Admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii simplificate 

Temei de drept: Legea nr. 31/1990, art. 270 ind. 1; Legea nr. 85/2006, art. 1 alin. 2 

Prin sentinţa nr. 53/11.06.2011, Tribunalul Iaşi a hotărât dizolvarea SC „N.” SRL, 
în condiţiile art. 237 alin. 3 din Legea nr. 31/1990. 

Prin sentinţa civilă nr. 1652/14.11.2012 a Tribunalului Iaşi s-a respins cererea de 
deschidere a procedurii falimentului, formulată de lichidatorul judiciar „L.C. 2003” SPRL, 
în numele şi pentru debitorul SC „N.” SRL. 

S-a reţinut de Tribunalul Iaşi că lichidatorul nu justifică motivul pentru care se 
impune transformarea unei proceduri de lichidare administrativă, într-o procedură de 
lichidare judiciară. 

Curtea de apel Iaşi, primind spre soluţionare recursul împotriva sentinţei civile nr. 
1652/14.11.2012 a Tribunalului Iaşi, a admis recursul, a casat sentinţa şi a trimis cauza 
spre rejudecare Tribunalului Iaşi. 

S-a reţinut de curte, că diferenţa specifică între procedura de lichidare prevăzută de 
Legea nr. 31/1990 şi cea prevăzută de Legea nr. 85/2006 este aceea că debitorul societăţii 
comerciale se află în stare de insolvenţă, aşa cum aceasta este definită de art. 3 pct. 1 din 
Legea nr. 85/2006, pe când lichidarea reglementată de legea societăţilor comerciale are ca 
premisă o societate dizolvată pentru situaţiile reglementate de art. 227 – 237 din Legea nr. 
31/1990, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiei de insolvenţă în privinţa debitorului, 
Astfel, art. 270 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 arată că în cazul în care societatea aflată în 
lichidare este în stare de insolvenţă, iar judecătorul sindic va dispune în aceste condiţii 
efectuarea procedurii în formă simplificată, aşa cum aceasta este definită în art. 3 pct. 25 
din Legea nr. 85/2006. Art. 1 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2006 presupune intrarea 
societăţii în procedura reglementată de această lege în formă simplificată, dacă după 
dizolvare se constată că societatea se află şi în stare de insolvenţă. 

Trecerea debitorului de la procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, 
la procedura de lichidare judiciară este justificată, atât timp cât procedura de lichidare 
administrativă nu şi-a atins scopul, fiind obstaculată de recuperarea creanţelor debitoarei 
care prin profilul lor se încadrează în categoria reglementată de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 
85/2006. 

Decizia civilă nr. 24/09.01.2013 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași, lichidatorul „L.C. 2003” SPRL a 

solicitat ca debitoarea SC „N.” SRL să fie introdusă în procedura simplificată a insolvenței, 
întrucât societatea a intrat anterior în lichidare. 

Prin sentința civilă nr. 1652/14.11.2012 a Tribunalului Iași s-a respins cererea în 
interes propriu formulată de reprezentanţii AFPM Iaşi, precum şi cererea lichidatorului 
judiciar „L.C. 2003” SPRL, în numele şi pentru debitorul SC „N.” SRL. 

Pentru a se pronunța astfel, Tribunalul Iași a reținut că în practică s-a remarcat o 
tendință a lichidatorilor desemnați să lichideze o societate conform dispozițiilor legii 
societăților comerciale, de a solicita deschiderea procedurii falimentului, deși cuantumul 
masei pasive este foarte mic, iar lichidarea durează mai mulți ani, timp în care nu au efectuat 
nici un act de lichidare. Lichidatorii nu justifică de ce se impune transformarea unei proceduri 
de lichidare administrativă într-o procedură de lichidare judiciară, neaducând argumente de 
natură a justifica această transformare. 

Prin urmare, a concluzionat tribunalul, în lipsa averii debitorului și a premiselor pentru 
întregirea acesteia, scopul procedurii judiciare este inexistent. 
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Împotriva acestei sentințe a declarat recurs „L.C. 2003” SPRL, în calitate de lichidator 
al debitorului SC „N.” SRL. 

Curtea de apel a constatat că recursul este întemeiat. 
Prin sentința nr. 53/11.01.2011, Tribunalul Iași a hotărât dizolvarea SC „N.” SRL în 

condițiile art. 237 alin. 3 din Legea nr. 31/1990. 
Prin rezoluția nr. 11909/27.06.2011 a ORC de pe lângă Tribunalul Iași a fost numit în 

calitate de lichidator societatea profesională „L.C. 2003” SPRL Iași, urmând ca lichidarea să 
fie realizată în condițiile reglementate de Legea nr. 31/1990. 

Diferența specifică între procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990 și cea 
reglementată de Legea nr. 85/2006 este aceea că sub auspiciile legii insolvenței, debitorul 
societate comercială se află în stare de insolvență, așa cum aceasta este definită de art. 3 pct. 1 
din Legea nr. 85/2006, pe când lichidarea reglementată de legea societăților comerciale are ca 
premisă o societate dizolvată pentru situațiile reglementate de art. 227 – 237 din Legea nr. 
31/1990, republicată, fără a fi necesară îndeplinirea condiției de insolvență în privința 
debitorului. 

Astfel, art. 270 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 arată că în cazul în care societatea aflată 
în lichidare este în stare de insolvență, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii 
insolvenței, iar judecătorul sindic va dispune, în aceste condiții, efectuarea procedurii în formă 
simplificată, așa cum aceasta este definită în art. 3 pct. 25 din Legea nr. 85/2006. 

Art. 1 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2006 presupune intrarea societății în procedura 
reglementată de această lege în formă simplificată, dacă după dizolvare se constată că 
societatea se află și în stare de insolvență. 

Or, examinând condițiile insolvenței, curtea a reținut că societatea debitoare nu are 
disponibilități bănești pentru a plăti datoriile ce au o vechime mai mare de 90 de zile. 
Valoarea datoriilor este superioară valorii activelor raportată la 31.12.2008, cuantumul masei 
pasive a debitorului nu este semnificativ pentru demararea procedurii insolvenței. 

Trecerea debitorului de la procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, la 
procedura de lichidare judiciară este justificată, atât timp cât procedura de lichidare 
administrativă nu și-a atins scopul, fiind obstaculată de recuperarea creanțelor debitoarelor 
care, prin profilul lor, se încadrează în categoria reglementată de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 
85/2006. 

Raportat la toate aceste considerente și fiind incidente în cauză dispozițiile art. 304 
pct. 9 C.proc.civ. și față de dispozițiile art. 312 C.proc.civ., curtea de apel a admis recursul, 
casând sentința și trimi ţând cauza la Tribunalul Iași pentru rejudecare.  

2. Excepţia de inadmisibilitate a acţiunii în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 
480 C.civ. Argumente de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, instanţa 
pronunţându-se pe fondul cererii de revendicare. Relevanţa „existenţei unui bun 
în patrimoniul reclamantelor”, potrivit noii interpretări din cauza Atanasiu şi alţii 
contra României 

Recunoaşterea caracterului abuziv al preluării imobilului de către stat nu este 
suficientă pentru existenţa unui bun actual în patrimoniul reclamantelor, fiind necesară o 
hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, prin care nu numai că s-a recunoscut 
calitatea de proprietar, ci s-a dispus expres în sensul restituirii bunului. 

Diferenţa esenţială de abordare în cauza Atanasiu şi alţii contra României, faţă de 
practica anterioară, a cerinţei din art. 1 din Protocolul nr. 1, referitoare la existenţa 
bunului în patrimoniul reclamantului, produce consecinţe asupra evaluării cerinţei, premisă 
a admiterii cererii în revendicare imobiliară. 

Decizia civilă nr. 8/23.01.2013  
Prin sentința civilă nr. 679/21.03.2012, Tribunalului Iași a respins ca inadmisibilă 

acţiunea reclamanţilor F.L., Ş.-G.I., K.-R.E. în contradictoriu cu pârâţii statul român, SC „F.” 
S.A Iaşi prin administrator judiciar „S.” I.P.U.R.L. şi prin administrator judiciar „C.I.T.” 
SPRL, municipiul Iaşi prin primar şi SC „P.P.” SA. 
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Pentru a se pronunța astfel, Tribunalul Iași a reținut că reclamanţii au indicat ca temei 
al acțiunii în restituire art. 480 – 481 Cod civil, art. 6 alin. 1 și art. 12 alin. 5 din Legea nr. 
213/1998. 

Reclamanții au apelat la dispozițiile dreptului comun și nu la cele ale legii speciale – 
Legea nr. 10/2001 – care prevăd obligativitatea parcurgerii procedurii administrative 
prealabile pe care o reglementează și care au prioritate față de dreptul comun. 

Dar respingerea acțiunii ca inadmisibilă este în acord și cu dispozițiile Convenției 
Europene ale Drepturilor Omului în ceea ce privește „bun actual”, cât și „speranță legitimă”, 
de valorificare a dreptului de proprietate. 

Tribunalul Iași a reţinut că proprietarul care nu deține un „bun actual”, în accepțiunea 
dată de hotărârea pilot în cauza Atanasiu şi alţii împotriva României, nu poate obține mai mult 
decât despăgubirile prevăzute de legea specială, astfel încât s-a constatat că, în speță, 
reclamanții nu au drept la restituire care să îi îndreptățească la restituirea posesiei, fiind lipsită 
de relevanță împrejurarea legalității sau nelegalității titlului statului constituit prin preluarea 
imobilului în litigiu. 

Pentru aceste motive, acțiunea reclamanților nu a fost primită, fiind inutilă evaluarea 
cerinței existenței unui „bun” în patrimoniul pârâților. 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanţii. 
Curtea de apel a reţinut că apelul este neîntemeiat. 
Prin acțiune, apelanţii-reclamanţi au solicitat instanței, în temeiul art. 6 alin. 1 din 

Legea nr. 213/1998 și art. 480-481 C.civ. de la 1864, constatarea nevalabilității titlului de 
preluare în proprietatea statului român a terenului situat în intravilanul municipiului Iași și 
obligarea pârâtelor SC „F.” SA și SC „P.P.” SA de a lăsa în deplină proprietate și posesie 
suprafețele de teren în cauză. 

Tribunalul Iaşi a respins ca inadmisibilă acțiunea reclamanţilor, deşi a fost cercetată 
acțiunea reclamanţilor pe fondul revendicării, reținând sau înlăturând criteriile de apreciere a 
temeiniciei unei cereri de revendicare prin prisma Deciziei nr. 33/2008 a Înaltei Curți de 
Casație și Justiție și a jurisprudenței constante a Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Curtea de apel a reţinut că în faza procesuală a apelului, potrivit art. 296 C.proc.civ., 
instanța de apel poate păstra ori schimba în tot sau în parte hotărârea atacată. 

Apelanţii au formulat critici pe excepția de inadmisibilitate, dar excepția a fost 
soluționată de Tribunalul Iași, nu ca o excepție de procedură, ci ca o chestiune ce 
caracterizează fondul revendicării. Ca atare, nu se impune admiterea apelului, fiind corect 
stabilită de prima instanță situația de fapt și aplicarea legii în cererea de revendicare a 
reclamanţilor.  

Îngrădirea exercițiului acțiunii în revendicare formulată de reclamanţi, în raport de 
dispozițiile legale interne incidente și jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturilor 
Omului privind imperativele art. 6 parag. 1 din Convenție, ar reprezenta o încălcare a liberului 
acces la justiție, din moment ce nu există alt mijloc procedural pentru obținerea restituirii în 
natură a bunului, ținând seama că legea specială se referă și la relația persoanelor îndreptățite 
la măsuri reparatorii și subdobânditorii acestora, cărora le permite să păstreze imobilele în 
anumite condiții expres prevăzute, situație în care, după epuizarea căilor procedurale oferite 
de legea specială de reparație, reclamanții nu ar mai putea obține restituirea în natură, ci doar 
măsuri reparatorii prin echivalent.  

Deși ar părea că Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că existența Legii nr. 
10/2001 exclude posibilitatea de a se recurge la acțiunea în revendicare, căci este posibil ca 
reclamantul, într-o atare acțiune, să se poată prevala la rândul său de un „bun” în sensul art. 1 
din Primul Protocol adițional și trebuie să i se asigure accesul la justiție, cu toate acestea, 
instanța supremă nu a stabilit o inadmisibilitate de plano a acțiunilor în revendicare întemeiate 
pe dispozițiile art. 480 din Codul civil, urmând ca instanțele de judecată învestite cu astfel de 
cereri să se pronunțe pe fondul revendicării. 
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Prin Decizia nr. 33/2008 dată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și 
Justiție a observat că în cadrul unei acțiuni în revendicare este posibil ca ambele părți să se 
prevaleze de un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenție, instanțele 
fiind puse în postura de a da preferabilitate unui titlu în defavoarea celuilalt, cu observarea 
principiului securității raporturilor juridice, în litigiu neaflându-ne în această situație. 

În ceea ce privește criteriile de apreciere a temeiniciei cererii în revendicare, raportul 
între legea specială și dreptul comun a fost tranșat prin Decizia nr. 33/2008 pronunțată de 
Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite într-un recurs în interesul legii, în sensul că 
nu există posibilitatea de a se opta între aplicarea Legii nr. 10/2001 și aplicarea dreptului 
comun în materia revendicării și anume Codul civil, căci ar însemna să se încalce principiul 
specialia generalibus derogant. 

Cu toate acestea, astfel cum precizează aceeași decizie, nici nu se poate aprecia că 
existența Legii nr. 10/2001 exclude, în toate situațiile, posibilitatea de a se recurge la acțiunea 
în revendicare, în măsura în care reclamantul într-o acțiune se prevalează de un bun în sensul 
normei europene și trebuie să i se asigure accesul la justiție. 

Ca atare, nu au putut fi primite criticile apelanţilor în privința încălcării prevederilor 
art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, întrucât deși acțiunea le-a fost respinsă 
ca inadmisibilă, tribunalul s-a preocupat de examinarea cererii de revendicare pe fondul 
dreptului, apreciind dacă există un „bun” în patrimoniul reclamantelor în conformitate cu 
jurisprudența Curții Europene. 

Ca atare, în măsura în care reclamantul se prevalează de un „bun” în sensul art. 1 din 
Protocolul 1 la Convenția Europeană, nu numai că cererea în revendicare formulată ulterior 
intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 este admisibilă, dar obligă instanța de judecată la 
analiza existenței unui asemenea drept de proprietate în patrimoniul reclamantului. 

Apelanţii-reclamanţi au susținut că au atât un „bun”, cât și o „speranță legitimă” de 
valorificare a dreptului de proprietate în condițiile demersurilor întreprinse de autorii 
reclamantelor în vederea restituirii suprafeței de 18.899 mp preluate în mod abuziv și 
concretizate în actele emise de autoritățile statului. 

Astfel, la data de 8.09.1998, Prefectura județului Iași a emis Ordinul nr. 405 prin care 
a atribuit în proprietate autorilor reclamantelor suprafața de 1978 mp din suprafața de 2431 
mp expropriată prin Decretul nr. 212/1984, ulterior eliberându-se titlul de proprietate nr. 
186308/22.08.2002. 

Totodată, Comisia județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra 
Terenurilor a județului Iași a emis Decizia nr. 4347/16.02.2003 prin care a stabilit dreptul la 
acțiuni, în favoarea moștenitorilor defunctei F.M. pentru suprafața de 2464 ha echivalent 
arabil aflat în administrarea SC „S.” SA. 

Prin urmare, au susținut reclamanţii, în speță au fost încălcate prevederile art. 1 din 
Protocolul adițional nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât timp există o 
legislație internă de restituire a bunurilor (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 112/1995 și Legea nr. 
10/2001), există o „speranță legitimă ” derivată din recunoașterea teoretică dar nefinalizată a 
dreptului la restituire a autorilor reclamantelor în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991; 
existența capătului de cerere a nevalabilității preluării de către stat a terenului de la autorii 
reclamantelor. 

Aprecierea existenței unui „bun ” în patrimoniul reclamantelor implică recunoașterea 
în conținutul noțiunii explicitate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, chiar 
în cauzele împotriva României, atât a unui „bun actual”, precum și a unei „speranțe legitime” 
de valorificare a dreptului de proprietate. 

Se observă, în jurisprudența actuală a Curții Europene, o schimbare în raționamentul 
construit pe tiparul cauzei Păduraru contra României din 1 decembrie 2005, continuând cu 
cauzele Străin vs. România și Porțeanu vs. România, pe care instanţa europeană le-a aplicat 
constant, în ceea ce privește conținutul conceptual al noțiunii de „bun”. Dacă s-ar fi menținut 
această practică a Curții, ar fi trebuit, în litigiul dedus judecăţii, să se aprecieze că 
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recunoașterea caracterului necontestat abuziv al preluării imobilului de către stat (Decretele de 
expropriere nr. 351/1979 și nr. 212/1984) ar fi suficientă pentru existența unui bun actual în 
patrimoniul reclamanţilor-apelanţi. 

Or, în cauza Atanasiu și alții contra României (hotărârea din 12.10.2010, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 778/22.11.2010) se arată, însă, că un „bun actual” există în patrimoniul 
proprietarilor deposedați abuziv de către stat doar dacă s-a pronunțat o hotărâre 
judecătorească definitivă și executorie prin care nu numai că s-a recunoscut calitatea de 
proprietar, ci s-a și dispus expres în sensul restituirii bunului. În caz contrar, simpla constatare 
pe cale judecătorească a nelegalității titlului statului constituit asupra imobilului poate valora 
doar o recunoaștere a unui drept la despăgubire, respectiv dreptul de a încasa măsurile 
reparatorii prevăzute de legea specială, sub condiția inițierii procedurii administrative și a 
îndeplinirii cerințelor legale pentru obținerea acestor reparații. 

Ca atare, apelanţii-reclamanţi din prezenta cauză nu dețin un „bun actual” în 
patrimoniu, în sensul jurisprudenței Curţii Europene a Drepturilor Omului, care să constituie o 
premisă a admiterii cererii de revendicare imobiliară. 

Diferența esențială de abordare în cauza Atanasiu, față de practica anterioară, a 
cerinței din art. 1 din Protocolul nr. 1, referitoare la existența bunului în patrimoniul 
apelanţilor, produce consecințe asupra evaluării cerinței-premisă a admiterii cererii în 
revendicare imobiliară. 

Schimbarea de abordare în analiza cerinței „bunului” este justificată de aplicarea în 
cauza Atanasiu a procedurii hotărârii-pilot prin instituirea în sarcina statului român a 
obligației de a adopta măsurile necesare care să garanteze efectiv drepturile prevăzute de art. 6 
parag. 1 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1, în contextul tuturor normelor 
asemănătoare cauzei Atanasiu, măsuri cu caracter legislativ și administrativ. 

Prin urmare, proprietarul care nu deține un „bun actual” nu poate obține mai mult 
decât despăgubirile prevăzute de Legea nr. 10/2001, dacă s-a inițiat procedura administrativă 
și sunt îndeplinite cerințele legii. 

Principiul consacrat în jurisprudența instanţei europene (cauza Kopecky împotriva 
Slovaciei) potrivit căruia, dacă statul contractant a adoptat o legislație care prevede restituirea 
totală sau parțială a bunurilor confiscate în temeiul unui regim anterior, o astfel de legislație 
poate fi considerată ca generatoare a unui nou drept de proprietate protejat de art. 1 din 
Protocolul nr. 1, condiționat ca persoana care solicită recunoașterea dreptului să îndeplinească 
acele condiții prevăzute de legea națională, în vederea restituirii. 

Transformarea într-o „valoare patrimonială”, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, a 
interesului reclamanţilor-apelanţi se subordonează îndeplinirii cerințelor legale din cadrul 
procedurilor prevăzute de legea de reparație, însă în cauză dreptul reclamanţilor nu a fost 
recunoscut și nu s-a dispus restituirea bunului printr-o hotărâre definitivă și executorie pentru 
a se putea pretinde existența vreunei ingerințe în proprietatea asupra pretinsului bun, astfel că 
sunt neîntemeiate toate criticile apelanţilor întemeiate pe prevederile Convenției Europene a 
Drepturilor Omului, invocate în memoriul de apel. 

În raport de toate aceste considerente și de dispozițiile art. 296 C.proc.civ., curtea de 
apel a respins apelul, păstrând sentința civilă nr. 679/21.03.2012 a Tribunalului Iași. 

3. Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 9 C.proc.civ.  
Sunt aplicabile dispoziţiile art. 322 pct. 9 C.proc.civ. numai în situaţia în care 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau a 
libertăţilor fundamentale cu privire la hotărârea a cărei revizuire se cere. 

Revizuentul nu poate invoca în soluţionarea cererii de revizuire hotărârea 
pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-o altă cauză. 

Decizia civilă nr. 128/30.01.2013 
Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, SC „C.LTD” SRL a 

formulat în contradictoriu cu SC „S.” SA și creditorii acesteia, revizuirea deciziei civile nr. 
818/24.11.2004 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, invocându-se dispozițiile art. 322 
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pct. 9 C.proc.civ. și ale art. 325 C.proc.civ., pentru a se dispune suspendarea executării 
hotărârii până la soluționarea cererii de revizuire. 

În esență, prin petitul cererii de revizuire s-a arătat că pe rolul Curții Europene a 
Drepturilor Omului există un dosar (SC „C.LTD” SRL și Manole C. contra României), în care 
au fost examinate hotărârile judecătorești de la data deschiderii procedurii insolvenței. 

Revizuenta a arătat că prin Hotărârea din 22 noiembrie 2007 a Curții Europene a 
Drepturilor Omului au fost analizate hotărârile judecătorești pronunțate în cauză de la data 
deschiderii insolvenței și până la 28.04.2005, când Tribunalul Alba a respins cererea SC 
„C.LTD” SA de a pune în aplicare hotărârea definitivă din 08.04.1994, prin care Curtea de 
Apel București a obligat APAPS să vândă societății pachetul majoritar al acțiunilor 
debitoarei. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că procedura specială și excepțională 
a insolvenței a durat peste 9 ani la o singură instanță, constatând încălcarea art. 6 par. 1 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sub aspectul termenului rezonabil. Revizuenta a 
mai învederat că hotărârea Curţii Europene a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 
470/5.07.2011, astfel că termenul de revizuire prevăzut de art. 324 alin. 3 C.proc.civ. este 
respectat.  

Totodată, a mai arătat că prin decizia nr. 233/15.02.2011 a Curții Constituționale a 
României, publicată în Monitorul Oficial nr. 340/17.09.2011, art. 322 pct. 9 a fost declarat 
neconstituțional în măsura în care nu permite revizuirea unei hotărâri judecătorești prin care, 
fără a se evoca fondul, s-au produs încălcări ale unor drepturi și libertăți fundamentale, 
încălcări constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Revizuenta a invocat şi faptul că în opinia instanţei europene, atunci când constată că 
un reclamant nu a avut acces la o instanță stabilită prin lege, redresarea cea mai potrivită ar fi, 
în principiu, rejudecarea sau redeschiderea procedurii în timp util, cu respectarea cerințelor 
art. 6 din Convenție. 

La judecarea în fond a cererii de revizuire, la termenul de judecată din 30.01.2013, 
revizuenta a susținut că nu mai solicită suspendarea executării, cerând instanţei să dispună 
restituirea cauțiunii, sens în care curtea de apel s-a și pronunțat. 

Examinând cererea de revizuire formulată și dispozițiile legale incidente în cauză, 
curtea de apel a constat că, potrivit art. 322 C.proc.civ., revizuirea unei hotărâri rămasă 
definitivă la instanța de apel sau prin neapelare, precum și a unei hotărâri date de instanța de 
recurs, atunci când evocă fondul, se poate cere în conformitate cu pct. 9 „dacă Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăților 
fundamentale datorată unei hotărâri judecătorești, iar consecințele grave ale acestei încălcări 
continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunțate”. 

Prin decizia civilă nr. 818/24.11.2004 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia – 
Secția Comercială și de contencios administrativ s-au respins recursurile declarate de 
acţionarii debitoarei Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (fost APAPS şi fost 
FPS) şi SC „T.” SA şi de către creditoarea SC „S.” SA Timişoara împotriva încheierii nr. 
145/15.03.2004 pronunţată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Alba – Secţia 
Comercială. A fost admis recursul creditoarei SC „I.C.” SRL prin SC „C.LTD” SRL 
împotriva Încheierii nr. 261/20.05.2004 pronunţată de judecătorul sindic din cadrul 
Tribunalului Alba – Secţia comercială şi în consecinţă, fiind modificată încheierea atacată şi 
respinsă cererea acţionarei AVAS având ca obiect constatarea, de instanţa judecătorească, a 
instituirii supravegherii speciale asupra debitoarei SC „S.” SA, prin H.G. nr. 620/21.04.2004. 
A fost respins recursul creditoarei SC „I.C.” SRL prin SC „C.LTD” SRL împotriva încheierii 
din 30.04.2004 pronunţată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Alba – Secţia 
comercială, privitoare la numirea lichidatorului judiciar „F.C.” SA pentru debitoarea SC „S.” 
SA. 

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 22 noiembrie 2007 pronunțată în 
cauza SC „C.LTD” SRL și Manole împotriva României, invocată de revizuentă ca temei al 
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admiterii cererii de revizuire formulate, nu constată o încălcare a drepturilor sau libertăților 
fundamentale cu privire la Decizia nr. 818/24.11.2004 pronunțată de Curtea de Apel Alba 
Iulia. 

Curtea de apel Iaşi a avut în vedere și dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr. 
233/15.02.2011, potrivit căreia dispozițiile art. 322 pct. 9 C.proc.civ. sunt neconstituționale în 
măsura în care nu permit revizuirea unei hotărâri judecătorești prin care, fără a se evoca 
fondul, s-au produs încălcări ale unor drepturi și libertăți fundamentale, încălcări constatate de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Urmare acestei decizii a Curții Constituționale, 
Curtea de Apel Iași a avut în vedere posibilitatea redeschiderii procedurii prevăzute de dreptul 
intern, în temeiul dispozițiilor art. 322 pct. 9 C.proc.civ., în speță însă nu sunt întrunite 
condițiile textului art. 322 pct. 9 C.proc.civ.  

Cât timp în hotărârea supusă revizuirii Curtea Europeană nu a constatat încălcări ale 
drepturilor sau libertăților fundamentale ale omului, revizuenta nu poate invoca – în 
susținerea cererii de revizuire – hotărârea pronunțată de instanţa europeană într-o altă cauză, 
având în vedere că în cauza respectivă Curtea Europeană nu s-a pronunțat. 

Față de toate aceste considerente și de dispozițiile art. 322 pct. 9 și art. 328 C.proc.civ. 
a fost respinsă cererea de revizuire. 

4. Conflict negativ de competenţă. Competenţa în cazul unui litigiu comercial, după 
abrogarea dispoziţiilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, prin art. 
219 din Legea nr. 71/2011 

Intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi a Legii nr. 71/2011 de punere în aplicare a 
Noului cod civil a produs două consecinţe importante: judecătoriile au devenit competente 
să judece litigiile evaluabile în bani, până la 500.000 lei şi să judece litigiile neevaluabile, 
indiferent de calitatea de profesionişti sau neprofesionişti a părţilor. 

Sentinţa civilă nr. 2/06.02.2013  
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Hârlău la data de 8.10.2012, creditoarea 

SC „C.” SA a solicitat în contradictoriu cu debitorii V.M. și M.M., emiterea unei ordonanțe 
care să cuprindă somația de plată pentru suma de 190.507,81 RON la care se adaugă penalități 
convenționale de 0,05 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea scadentă a debitului, de la 
data scadenței și până la data plății. 

Prin sentința civilă nr. 1343/12.11.2012, Judecătoria Hârlău a admis excepția 
necompetenței materiale invocată din oficiu, declinând competența de soluționare a cauzei, 
având ca obiect „somație de plată”, în favoarea Tribunalului Iași, instanţa având în vedere 
natura comercială a litigiului și dispozițiile art. 2 pct. 1 lit. a) C.proc.civ. potrivit cărora 
tribunalul judecă în primă instanță „procesele și cererile în materie comercială, al căror obiect 
are o valoare de peste 100.000 lei, precum și procesele și cererile în această materie, al căror 
obiect este neevaluabil în bani”. 

Prin sentința civilă nr. 3/15.01.2013 a Tribunalului Iași, Secția II civilă somații – 
contencios administrativ și fiscal, a fost declinată competența de soluționare a cauzei în 
favoarea Judecătoriei Hârlău, reținându-se că dispozițiile art. 2 pct. 1 lit. a) C.proc.civ. 
invocate la judecătorie, au fost abrogate cu începere de la 1.10.2011, prin art. 219 pct. 1 din 
Legea nr. 71/2011. 

Cum în cauză există conflict negativ de competență, dosarul a revenit spre soluționare 
Curții de Apel Iași. 

Curtea, sesizată cu soluționarea conflictului negativ de competență între judecătorie și 
tribunal, a constatat următoarele:  

Dispozițiile legale invocate de Judecătoria Hârlău, cu privire la competența materială a 
tribunalului cu caracter imperativ și anume art. 2 pct. 1 lit. a) C.proc.civ. au fost abrogate prin 
intrarea în vigoare a Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009 și a art. 219 din Legea nr. 71/2011 
pentru punerea în aplicare a Noului Cod civil). 

Prin abrogarea dispozițiilor art. 2 pct. 1 lit. a) conform art. 219 din Legea nr. 71/2011 
care era în vigoare la data pronunțării primei instanțe, judecătoriile au devenit competente să 
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judece litigiile evaluabile în bani până la 500.000 lei și să judece litigiile neevaluabile în bani 
indiferent de calitatea de profesioniști sau neprofesioniști a părților (în materia societăților 
comerciale, cererile și căile de atac prevăzute de Legea nr. 31/1990 rămânând în competența 
tribunalului, indiferent de caracterul evaluabil sau neevaluabil al acestora, în virtutea 
dispozițiilor din Legea nr. 71/2011). 

Totodată, potrivit O.G. nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, conform art. 2 
din acest act, cererile privind somația de plată se depun la instanța competentă pentru 
judecarea fondului cauzei în primă instanță; or, instanța competentă să judece fondul cererii 
este Judecătoria Hârlău. 

Față de dispozițiile art. 22 alin. 5 C.proc.civ., curtea de apel a stabilit competența de 
soluționare a cererii, în favoarea Judecătoriei Hârlău.  

5. Înfiin ţarea sechestrului asigurător 
Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 591 alin. 1 C.proc.civ. este necesară existenţa 

unui înscris, iar prin aplicarea dispoziţiilor art. 591 alin. 2 C.proc.civ. (creanţa nefiind 
contestată printr-un înscris) se putea înfiinţa sechestrul asigurător numai dacă reclamantul 
ar fi depus odată cu cererea de sechestru o cauţiune reprezentând jumătate din valoarea 
sechestrată. 

În litigiu, decizia Curţii de Conturi depusă de reclamant nu constituie un înscris 
cerut de dispoziţiile art. 591 alin. 1 C.proc.civ. şi ca atare nu se putea înfiinţa un sechestru 
asigurător în condiţiile art. 591 alin. 1 C.proc.civ.  

A reţinut Curtea de apel că nu se putea dispune înfiinţarea unui sechestru asigurător 
nici în condiţiile art. 591 alin. 2, cât timp reclamantul nu a depus cauţiunea solicitată de 
textul de lege. 

Decizia civilă nr. 124/A/30.01.2013 
Prin încheierea din 22.11.2012 a Tribunalului Vaslui – Secția civilă, s-a admis cererea 

formulată de reclamanta unitatea administrativ-teritorială a comunei T. în contradictoriu cu 
pârâta SC „C.-N.-R.” SRL și s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor 
mobile și imobile aflate în proprietatea pârâtei, până la concurența sumei de 587.173,93 lei. 

Creanța pentru asigurarea căreia a fost promovată cererea de sechestru – a reţinut 
Tribunalul Vaslui – este constatată prin acte scrise, respectiv decizia nr. 17/18.06.2012 a 
Curții de Conturi, care a stabilit existența unui anumit prejudiciu cauzat de pârâtă pentru care 
trebuie întreprinse măsuri de stabilire a întinderii acestuia și recuperarea sumelor astfel 
constatate și totodată creanța pentru asigurarea căreia este promovată cererea de sechestru 
asigurător este exigibilă, deoarece termenul suspensiv ce afecta obligația de executare a 
lucrării tot prin aceeași decizie s-a împlinit întrucât termenul acordat prin actele de control 
anterioare de asemenea au fost depășite. 

Împotriva încheierii din 22.11.2012 a Tribunalului Vaslui a formulat recurs SC „C.-
N.-R.” SRL. 

Curtea de apel a constatat că recursul este întemeiat, pentru considerentele expuse în 
continuare. 

În mod greșit a reținut instanța de fond că există un înscris care constată creanța, 
făcând aplicarea dispozițiilor art. 591 alin. 1 C.proc.civ. Astfel, decizia nr. 17/18.06.2012 a 
Curții de Conturi, prin care s-a identificat un prejudiciu de 150.842,66 lei, nu face parte din 
înscrisurile reglementate de Codul civil, prin care o creanță este constatată prin act scris, este 
exigibilă și emană de la debitor. 

Înscrisurile reglementate în art. 1171 – 1190 C.civ. sunt: actele autentice, actele sub 
semnătură privată, răboajele, copiile titlurilor autentice și actele recognitive. Specificul 
acestor acte este că emană de la debitor, însă decizia Curții de Conturi nu îndeplinește această 
cerință în cauză. 

Prin urmare, cum creanța reclamantului nu este constatată printr-un înscris în sensul 
legii, nu se poate înființa sechestrul asigurător prevăzut de art. 591 alin. 1 C.proc.civ. Poate fi 
înființat sechestrul asigurător numai în condițiile art. 591 alin. 2 C.proc.civ. dacă, odată cu 
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cererea de sechestru, reclamantul ar fi depus o cauțiune reprezentând jumătate din valoarea 
reclamată. 

În actuala reglementare, nedepunerea cauțiunii atrage de drept sancțiunea desființării 
sechestrului conform art. 592 alin. 4 C.proc.civ. 

Prin prisma celor reținute, curtea de apel a constatat că sunt incidente în cauză 
dispozițiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., prima instanță pronunțând o soluție cu aplicarea greșită 
a legii. 

În raport de aceste considerente, curtea de apel a admis recursul, modificând în tot 
încheierea recurată, cu respingerea cererii de înființare a sechestrului asigurător solicitată de 
unitatea administrativ-teritorială comuna T. 

6. Recurs inadmisibil. Încheiere premergătoare pronunţată de instanţa de recurs 
într-o cauză prin care s-a dispus de tribunal, ca instanţă de recurs, respingerea 
cererii de suspendare a executării unei sentinţe civile pronunţată de Judecătoria 
Iaşi 

Art. 303 alin. 3 C.proc.civ. prevede că art. 403 alin. 3 C.proc.civ. se aplică în mod 
corespunzător, cu particularitatea că încheierea recurată este pronunţată într-un dosar de 
recurs.  

Art. 282 alin. 2 C.proc.civ. stabileşte că încheierile premergătoare nu se atacă decât 
odată cu fondul, iar art. 377 alin. 2 pct. 4 C.proc.civ. că hotărârile instanţei de recurs sunt 
irevocabile, astfel că şi încheierea pronunţată de o instanţă în cadrul unui dosar de recurs 
are acelaşi caracter irevocabil. 

Decizia civilă nr. 236/20.02.2013 
SC „U.A.” SA a solicitat suspendarea provizorie a executării sentinței nr. 

18516/5.11.2012 pronunțată de Judecătoria Iași, până la soluționarea cererii de suspendare 
formulată în cadrul recursului declarat împotriva acestei sentințe, cerere înregistrată pe rolul 
Tribunalului Iași la data de 30.01.2013. 

Prin încheierea nr. 189/4.02.2013 a Tribunalului Iași, Secția II civilă – contencios 
administrativ și fiscal s-a respins cererea recurentei SC „U.A.” SA de suspendare provizorie a 
executării sentinței nr. 18516/5.11.2012 a Judecătoriei Iași. 

Împotriva încheierii a declarat recurs „U.A.” SA, iar curtea de apel a constatat că 
recursul este inadmisibil pentru următoarele motive. 

Art. 303 alin. 3 C.proc.civ. cuprinde condițiile în care se poate dispune suspendarea 
executării silite de către instanța de recurs, în condițiile art. 581 C.proc.civ., prevăzând 
totodată că dispozițiile art. 403 alineat 3 și 4 Cod procedură civilă se aplică în mod 
corespunzător. 

Potrivit art. 403 alin. 3 C.proc.civ., asupra cererii de suspendare instanța, în toate 
cazurile, se pronunță prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat. 

Având în vedere că art. 303 alin. 3 C.proc.civ. prevede că dispozițiile art. 403 alin. 3 
C.proc.civ. se aplică în mod corespunzător, trebuie avută în vedere particularitatea generată de 
faptul că încheierea recurată este pronunțată într-un dosar de recurs.  

Față de prevederile art. 312 și art. 282 alin. 2 C.proc.civ. în conformitate cu care 
încheierile premergătoare nu se pot ataca decât odată cu fondul și de prevederile art. 377 alin. 
2 pct. 4 C.proc.civ. în conformitate cu care hotărârile instanței de recurs sunt irevocabile, 
curtea de apel a constatat că și încheierea nr. 189/4.02.2013 a Tribunalului Iași pronunțată în 
cadrul unui dosar de recurs are același caracter irevocabil. 

Prin urmare, în temeiul dispozițiilor procedurale sus-menționate, curtea de apel a 
constatat că recursul formulat de „U.A.” SA este inadmisibil. 

 
7. Eroare judiciară. Dreptul la repararea pagubei suferite. Aplicarea dispoziţiilor 

art. 504 C.proc.pen. Înţelesul noţiunii de „pagubă”. Onorarii de avocat fie din 
faza de urmărire penală, fie din cursul procesului penal 
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Dispoziţiile art. 504 C.proc.pen. dau dreptul la repararea pagubei oricărei persoane 
ce a fost condamnată sau arestată pe nedrept, în condiţiile prevăzute de lege.  

Prin „pagubă”, în temeiul reglementării menţionate, se înţelege – deoarece legea nu 
limitează conţinutul acesteia – nu numai venitul de care cel în cauză a fost privat pe timpul 
deţinerii, ci şi orice cheltuială necesară, derivată din faptul deţinerii şi în legătură directă 
cu aceasta, care constituie, de asemenea, o diminuare a patrimoniului. 

În consecinţă, în temeiul art. 504 C.proc.pen., se poate solicita şi contravaloarea 
onorariilor de avocat, suportate de cel în cauză în cursul procesului penal (fie în faza de 
urmărire penală, fie în faza judecăţii), întrucât ele se află în legătură necesară şi directă cu 
procesul penal, fiind reclamate de exercitarea dreptului la apărare, cheltuieli pe care nu le-
ar fi făcut dacă procesul penal nu ar fi existat. 

În litigiu, reclamantul P.E.-C. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul statul român 
prin Ministerul Finanţelor Publice, obligarea acestuia la plata sumei de 59.726 lei, 
reprezentând onorarii avocaţi. 

S-a reţinut de instanţă că reclamantul a fost iniţial condamnat pentru mai multe 
infracţiuni bancare, la pedeapsa închisorii, de Tribunalul Iaşi, iar ulterior Curtea de Apel 
Iaşi a dispus achitarea inculpatului P.E.-C. pentru toate faptele pentru care a fost trimis în 
judecată. 

Prin decizia penală nr. 2272/27.06.2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins 
recursul D.N.A. şi a menţinut decizia penală nr. 121/23.06.2011 a Curţii de Apel Iaşi de 
achitare. 

Pe parcursul urmăririi penale şi judecării cauzei, P.E.-C. a încheiat contracte de 
asistenţă juridică pentru o sumă de 59.726 lei. 

S-a reţinut de Curtea de Apel Iaşi că suma de 59.726 lei reprezintă o „pagubă” în 
sensul art. 504 C.proc.pen., astfel că această pagubă va fi acoperită de statul român prin 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Decizia civilă nr. 274/27.02.2013 
Prin sentința civilă nr. 3120/28.11.2012, Tribunalul Iași a admis acţiunea 

reclamantului P.E.-C. în contradictoriu cu pârâtul statul român prin Ministerul Finanţelor 
Publice, obligând pârâtul să plătească reclamantului suma de 59.726 lei, reprezentând onorarii 
de avocaţi achitate. 

Pentru a se pronunța astfel, Tribunalul Iași a reținut că prin sentința penală nr. 
361/14.05.2009 a Tribunalului Iași, P.E.-C. a fost condamnat la închisoare pentru mai multe 
infracțiuni, iar prin decizia penală nr. 121/23.06.2011, Curtea de Apel Iași a admis apelul 
declarat de P.E.-C., desfiinţând în parte sentinţa, atât în latură penală, cât și în latură civilă şi 
pronunțând o soluție de achitare pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată. 

Prin decizia nr. 2272/27.06.2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală a 
fost menținută decizia penală de achitare nr. 121/23.06.2011 a Curții de Apel Iași. 

S-a mai reținut de tribunal că din probele administrate pe parcursul celor 10 ani cât a 
durat urmărirea penală și procesul penal, reclamantul P.E.-C. a fost nevoit să apeleze la 
asistență juridică specializată, pentru a-și demonstra nevinovăția, achitând onorarii de avocat 
de 59.726 lei, sumă ce va fi plătită de pârâtul statul român prin Ministerul Finanțelor Publice, 
în conformitate cu art. 504 C.proc.pen. 

Împotriva sentinței civile nr. 3120/28.11.2012 a Tribunalului Iași, a exercitat calea de 
atac a recursului Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, înregistrată eronat la Curtea de Apel 
Iași ca fiind apel, cale de atac înscrisă greșit în dispozitivul sentinței civile nr. 
3120/28.11.2012. 

În ședința publică din 13 februarie 2013, Curtea de Apel Iași a recalificat calea de atac 
a apelului în recurs, în raport de dispozițiile art. 504 C.proc.pen. și de dispozițiile art. 18 pct. 
63 din Legea nr. 202/2010. 

Curtea de apel a constatat că recursul este neîntemeiat. 
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În cauză, chiar dacă prima instanță a stabilit calea de atac a apelului, această cale a fost 
recalificată de instanța de control judiciar în recurs, la termenul de judecată din 13 februarie 
2013, în vederea asigurării unui drept efectiv la recurs și nu a unuia iluzoriu, greșeala primei 
instanțe nerepercutându-se negativ asupra recurentului în exercitarea căii de atac legale. 

În cauză nu sunt aplicabile dispozițiile art. 282 ind. 1 și de art. 2 pct. 1 C.proc.civ., 
când acțiunea pentru despăgubiri pentru erori judiciare săvârșite în alte procese decât cele 
penale revine judecătoriei sau tribunalului, în funcție de criteriul de valoare indicat. 

În speță ne aflăm în prezența unei acțiuni pentru despăgubiri cuvenite pentru erori 
judiciare săvârșite în procesele penale (art. 504 și urm. C.proc.pen.) care este în primă instanță 
de competența tribunalului, conform art. 2 pct. 1 lit. h) C.proc.civ. și este o competență 
materială cu caracter imperativ, ce nu poate fi înlăturată prin acordul sau achiesarea părților. 

Art. 53 alin. 3 din Constituție stabilește răspunderea patrimonială a statului pentru 
prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, indiferent de modul în care s-au produs. Scopul art. 
504 C.proc.pen. este acela de a materializa principiul constituțional potrivit căruia statul 
răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare săvârșite în procesele 
penale și de a permite repararea prejudiciilor cauzate atât prin condamnarea pe nedrept, cât și 
prin nelegala privare sau restrângere de libertate în cursul procesului penal. Astfel, legea 
internă este în concordanță cu prevederile art. 5 par. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului. 

Reclamantul P.E.-C. a fost condamnat prin sentința penală nr. 361/14.05.2009 a 
Tribunalului Iași pentru săvârșirea mai multor infracțiuni bancare cu pedeapsa închisorii, iar 
prin decizia penală nr. 121/23.06.2011, Curtea de Apel Iași a dispus achitarea inculpatului 
P.E.-C. pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată. Prin decizia penală nr. 
2272/27.06.2012 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul declarat de DNA și a 
menținut decizia penală nr. 121/23.06.2011 a Curții de Apel Iași, de achitare în temeiul art. 11 
pct. 2 lit. a) C.proc.pen. și art. 10 lit. a) C.proc.pen. (fapta nu există). 

Pe parcursul urmăririi penale și judecării cauzei P.E.-C. a încheiat contracte de 
asistență juridică cu trei avocați, achitând în total o sumă de 59.726 lei. La dosar au fost 
depuse de reclamant copii ale contractelor de asistență juridică, încheiate de reclamant cu 
cabinetele individuale de avocați. Totodată au fost depuse și copii ale chitanțelor de plată, 
reprezentând onorarii de avocat, începând cu anul 2002 și până când s-a judecat la Înalta 
Curte de Casație și Justiție, la 27 iunie 2012, acte cu care reclamantul P.E.-C. a făcut dovada 
onorariilor de avocat achitate și a cheltuielilor de deplasare făcute de avocați în interesul 
reclamantului, la Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/1995 privind statutului profesiei de avocat, 
precum şi Hotărârea nr. 64/3.12.2011, în prezentul litigiu reclamantul nu avea obligația 
atașării în original a contractelor de asistență juridică și chitanțelor de plată a onorariului de 
avocat, acte pe care trebuia să le fi depus, în original, în litigiile în care s-a acordat asistența 
juridică respectivă și s-a făcut plata serviciilor respective. 

Prin urmare, curtea de apel, a avut în vedere copiile contractelor de asistență judiciară, 
precum și chitanțele de onorariu de avocat, pentru satisfacerea cerinței legale de ad 
probationem și nu ad validatem. 

Recurentul P.E.-C. a fost reținut și arestat preventiv pe o durată de 5 luni și jumătate, 
fiind apoi eliberat și judecat în stare de libertate. 

S-a mai invocat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași că ar trebui aplicate 
dispozițiile art. 193 alin. 6 C.proc.pen., potrivit cărora „în toate celelalte cereri privind 
restituirea cheltuielilor judiciare făcute de părți în cursul procesului penal, instanța stabilește 
de restituire potrivit legii civile”. 

Temeiul juridic al pretențiilor formulate de victima unei erori judiciare, așa cum este 
reclamantul P.E.-C., îl constituie numai art. 504 C.proc.pen. care vizează orice „pagubă”. 

Potrivit art. 504 C.proc.pen., toate „pagubele” suportate de o persoană arestată sau 
condamnată pe nedrept vor fi acoperite de stat, art. 193 alin. 5 și 6 C.proc.pen. se referă la 
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cheltuielile judiciare suportate de partea vătămată, în măsura în care au fost provocate de 
aceasta, nefiind aplicabil în cauză. 

Prin „pagubă” în înțelesul art. 504 C.proc.pen., se înțelege nu numai venitul de care 
cel în cauză a fost privat pe timpul deținerii, ci și orice cheltuială procesuală, derivată din 
faptul deținerii și în legătură directă cu aceasta, care constituie de asemenea o diminuare a 
patrimoniului. 

În consecință, în temeiul art. 504 C.proc.pen. se poate solicita și contravaloarea 
onorariilor de avocat suportate de cel în cauză în cursul procesului penal (fie în faza de 
urmărire penală, fie în faza judecății), întrucât ele se află în legătură necesară și directă cu 
procesul penal, fiind reclamate de exercitarea dreptului de apărare, cheltuieli pe care partea nu 
le-ar fi făcut dacă procesul penal nu ar fi existat. 

În cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 304 pct. 3 C.proc.civ., hotărârea nr. 
3120/28.11.2012 a Tribunalului Iași nu a încălcat competența materială a altei instanțe și nu a 
pronunțat o hotărâre casabilă sub acest aspect. 

Cum părților nu le este deschisă calea de atac a apelului, curtea – în baza art. 304 ind. 
1 C.proc.civ. – a cercetat cauza sub toate aspectele și a constatat că nu sunt motive de 
nelegalitate sau de netemeinicie pentru casarea sau modificarea hotărârii. 

În raport de aceste considerente și de dispozițiile art. 312 C.proc.civ., a fost respins 
recursul. 

8. Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare şi acte adiţionale, invocată de 
reclamanta SC „P.P.” SRL, fără motivare, în fapt a culpei pârâtului în 
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. Cererea completatoare a acţiunii 
principale formulată de aceeaşi reclamantă pentru a se constata încetarea 
antecontractului şi a actelor adiţionale cu acelaşi efect al repunerii părţilor în 
situaţia anterioară. Apel principal şi apel incidental formulat de recurenta SC 
„P.P.” SRL în apelul formulat de cealaltă parte, persoană fizică, S.M.-L. 

Motivarea primei instanţe de suplinire a motivelor – respectiv a culpei pârâtului în 
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu poate înlocui motivele acţiunii în rezoluţiune, pe 
care partea era obligată să le indice. 

Apelul principal formulat de reclamanta-recurentă SC „P.P.” SRL fiind respins, nu 
putea aceeaşi recurentă să obţină pe calea unui apel incidental ceea ce nu a putut obţine 
prin exerciţiul apelului principal.  

Decizia civilă nr. 28/06.03.2013 
Prin sentința civilă nr. 804/11.05.2012, Tribunalului Iași a admis în parte acţiunea 

formulată de reclamanta SC „P.P.” SRL în contradictoriu cu pârâtul S.M.-L., dispunând 
rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
106/24.01.2007 a biroului notarului public, privind imobilul situat în Iaşi, precum şi a actelor 
adiţionale nr. 1/13.12.2007, nr. 2/17.04.2008, nr. 3/23.10.2008 şi nr. 4/29.12.2008. Au fost 
repuse părţile în situaţia anterioară şi obligat pârâtul S.M.-L. să plătească reclamantei SC 
„P.P.” SRL suma de 41.000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii, 
reprezentând preţ achitat în avans, precum şi dobânda legală aferentă acestei sume, calculată 
începând cu data pronunţării prezentei hotărâri şi până la momentul plăţii debitului. Au fost 
respinse capetele de cerere formulate de reclamantă, având ca obiect:constatare încetare 
antecontract de vânzare-cumpărare şi acte adiţionale; obligarea pârâtului la plata sumei de 
2.446,84 lei, reprezentând contravaloarea energie electrică; obligarea pârâtului la plata sumei 
de 88.006,51 lei, reprezentând contravaloarea pazei imobilului. 

Pentru a se pronunța astfel, Tribunalul Iași a reținut că pârâtul și-a asumat obligația de 
a vinde imobilul și de a încheia contract de vânzare-cumpărare în termen de 30 de zile de la 
obținerea hotărârii irevocabile în dosarul nr. 10726/2006 al Tribunalului Iași, asumându-și ca 
reper cronologic termenul de 31.03.2009. Tribunalul a mai reţinut că, fiind un contract, culpa 
unei părți în neexecutarea sarcinilor este prezumată, revenindu-i acestuia obligația procesuală 
de a proba existența unor cauze exoneratoare de răspundere. 
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În condițiile în care pârâtul a știut de derularea acestui litigiu și cu toate acestea a 
înţeles să fie de acord să vândă imobilul până la 31.03.2009, înseamnă că în mod conștient a 
acceptat și repercusiunile ce decurg din neterminarea procesului până la acea dată. 

Prima instanţă a mai reținut că pârâtul nu a vândut reclamantei până la 31.03.2009 
imobilul obiect al antecontractului, dar a înstrăinat imobilul altor persoane, demonstrându-se 
neîndeplinirea cu vinovăție, de pârât, a obligației din antecontract, de a vinde reclamantei 
imobilul în litigiu, până la 31.03.2009. 

Împotriva sentinței civile nr. 804/11.05.2012 a Tribunalului Iași au formulat apel atât 
reclamanta SC „P.P.” SRL, cât şi pârâtul S.M.-L. 

Curtea de apel a reţinut că prin cererea depusă de apelanta SC „P.P.” SRL la 
dosarul aflat pe rolul Curții de Apel Iași se arată că apelul împotriva sentinței civile nr. 
804/11.05.2012 a Tribunalului Iași vizează numai data de la care începe să curgă dobânda 
legală, respectiv de la data de 31.03.2009 și nu de la data pronunțării hotărârii, cum a dispus 
prima instanță. 

Ca atare, prin precizările făcute la apelul formulat, apelanta SC „P.P.” SRL a arătat că 
nu sunt apelate și capetele de cerere referitoare la obligarea pârâtului la plata sumei de 
2446,84 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice și 88.006,51 lei reprezentând 
contravaloarea posesiei imobilului. 

Prin serviciul de registratură a Curții de Apel Iași intimata-apelantă SC „P.P.” SRL a 
depus la 11.01.2013, apel incidental în baza art. 293 alin. 1 C.proc.civ., prin care a solicitat ca, 
în cazul în care instanța va admite cererea de apel formulată de S.M.-L., în sensul respingerii 
rezoluțiunii antecontractului de vânzare-cumpărare și a actelor adiționale, să se admită cererea 
de constatare a încetării acestui antecontract și a actelor adiționale la data de 31.03.2009 cu 
consecința repunerii părților în situația anterioară, cu obligarea pârâtului la 41.000 euro, cu 
plata dobânzii legale de la 31.03.2009 până la data plății efective. 

În petitul cererii de apel incidental, apelanta-intimată a susţinut că, potrivit art. 4.1.2 
din antecontractul încheiat între părți, așa cum a fost modificat prin actul adițional nr. 
4/29.12.2008, promitentul-vânzător se obliga să transmită promitentului-cumpărător dreptul 
de proprietate asupra imobilului până la data de 31.03.2009 ora 16. În cazul întârzierii 
obținerii hotărârii definitive și irevocabile din dosarul nr. 10726/2006, părțile puteau conveni 
de comun acord în baza unui act adițional prelungirea termenului de încheiere a contractului 
până la 30 iunie 2009 ora 16,00, iar ulterior în baza unui act adițional. 

Prin urmare, în lipsa unui acord de prelungire a termenului data la care a încetat 
contractul este de 31.03.2009. 

Ca atare, dacă în cauză sunt îndeplinite condițiile rezoluțiunii, recurenta a solicitat să 
se constate că în clauza de la art. 4.1.2 este prevăzută o condiție rezolutorie, a cărei 
neîndeplinire atrage încetarea contractului, cu efect retroactiv și repunerea părților în 
situația anterioară. 

În raport de dispozițiile legale incidente în cauză, în limitele învestirii sale, curtea de 
apel a admis apelul formulat de S.M.-L. şi a respins apelul formulat de SC „P.P.” SRL, 
precum și apelul incidental formulat de SC „P.P.” SRL pentru următoarele considerente. 

Prin acțiunea civilă formulată de SC „P.P.” SRL, reclamanta nu a arătat în mod 
expres în ce constă culpa pârâtului S.M.-L. (neîndeplinirea parțială sau integrală a 
obligațiilor asumate de pârât prin antecontractul de vânzare-cumpărare, încheiat între părți 
la 24.01.2007). Prin actul depus la dosar – antecontractul autentificat de biroul notarului 
public la 24.01.2007 – pârâtul S.M.-L., în calitate de promitent-vânzător, și reclamanta SC 
„P.P.” SRL, în calitate de promitentă-cumpărătoare, s-au obligat să vândă, respectiv să 
cumpere, imobilul sau parte din imobilul situat în Iași. În ziua perfectării antecontractului de 
vânzare-cumpărare, pârâtul S.M.-L. a primit de la reclamantă suma de 12.500 euro în 
echivalent de 42.429 lei, reprezentând avans din prețul integral de 800.000 euro. Totodată, 
pârâtul s-a obligat prin punctul 1.3 din capitolul I – Obiectul antecontractului – să încheie 
contractul de vânzare-cumpărare în termen de maxim 30 de zile de la obținerea hotărârii 
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definitive și irevocabile din dosarul nr. 10726/2006 aflat pe rolul Tribunalului Iași, ca 
urmare a acțiunii reclamantului R.A.-T., iar prin punctul 1.5 (tot din Capitolul I) s-a convenit 
de părți că transferul dreptului de proprietate se va face la data încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare în formă autentică, iar posesia se va preda în cel mult 5 zile de la data 
semnării antecontractului, pe bază de proces-verbal. 

Ulterior, părțile au încheiat patru acte adiționale la antecontract, primul la 
19.12.2007, prin care se atesta de pârât primirea sumei de 10.000 euro, al doilea la 
17.04.2008, în care se menționa plata celui de-al treilea avans de 10.000 euro, al treilea la 
23.10.2008, cu primirea celui de-al patrulea avans de 6.000 euro. 

Actul adițional nr. 4, prin punctele 4.1.2 și 4.1.10, a modificat termenul de încheiere a 
contractului, prevăzându-se că, în cazul vreunei întârzieri a obținerii hotărârii definitive și 
irevocabile din dosarul nr. 10726/2006 la Tribunalul Iași, părțile puteau conveni de comun 
acord, pe baza unui act adițional, prelungirea termenului de încheiere a actului de vânzare-
cumpărare până la data de 30.06.2009 ora 16,00, iar ulterior puteau conveni ca termenul să 
poată fi prelungit din trei în trei luni, tot numai în cazul neobținerii hotărârii, în baza unui act 
adițional. 

Totodată, modificarea punctului 4.1.10 din actul adițional nr. 4 prevedea că: 
„Promitentul vânzător se obligă să întreprindă şi să ia toate măsurile de a respinge acţiunea 
reclamantului R.A.-T., respectiv de a depune toate diligenţele în vederea obţinerii unei 
hotărâri irevocabile şi definitive favorabile, până la data de 31.03.2009, ora 16,00, termen ce 
poate fi prelungit în cazul neobţinerii acestei hotărâri, numai cu acordul expres al părţilor în 
baza unui act adiţional până la data de 30.06.2009, ora 16,00, iar ulterior pot conveni ca 
termenul să poată fi prelungit din trei în trei luni tot numai în cazul neobţinerii hotărârii, în 
baza unui act adiţional.”  

Denumită de Codul civil din 1864 fie „rezoluțiune” (art. 1320, art. 1365, art. 1366), 
fie rezolvire (art. 1370) fie „stricarea vânzării ” (art. 1328, art. 1331) sau chiar „revocare” 
(art. 829, art. 830), rezoluțiunea înseamnă desființarea, cu efecte retroactive, a contractelor 
sinalagmatice cu executare uno ictu din cauza neexecutării culpabile a obligației uneia din 
părți. 

Curtea de apel a reținut că fundamentul rezoluțiunii pe care și-a întemeiat acțiunea 
reclamanta SC „P.P.” SRL îl constituie reciprocitatea și interdependența obligațiilor născute 
din convenția încheiată între părți. 

Ca atare, rezoluțiunea antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat la 
24.01.2007 și a actelor adiționale poate avea loc doar la inițiativa părții care și-a executat 
obligația care îi revenea potrivit contractului, dar nu și a părții care nu și-a executat din 
culpă obligația. 

Actul juridic încheiat între părți este un contract sinalagmatic, fiecare parte având în 
același timp față de cealaltă parte, dublă calitate: de debitor și de creditor. 

Astfel, art. 1020 -1021 Cod civil de la 1864 statuează că, atunci când una din părți nu 
își îndeplinește angajamentul, contractul nu este desființat de drept, ci există o desființare 
judiciară. Reclamanta-apelantă SC „P.P.” SRL nu a arătat concret, în acțiunea introdusă la 
instanță, în conformitate cu art. 112 C.proc.civ., în ce constă culpa pârâtului în 
neîndeplinirea angajamentului luat prin antecontractul de vânzare-cumpărare și actele 
adiționale încheiate. 

În acțiunea principală, în completarea cererii introductive (principale) SC „P.P.” 
SRL a arătat că termenul pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare între părți a 
fost de 31.03.2009 ora 16,00, redându-se clauzele contractuale din actul adițional nr. 4 – art. 
4.1.2 și 4.1.10 – și că prelungirea acestui termen nu era posibilă decât cu acordul ambelor 
părți. 

Caracterul devolutiv al apelului impune curții să verifice în limitele cererilor de apel 
formulate, stabilirea situației de fapt și aplicarea legii de prima instanță. 
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Astfel, curtea de apel a constatat că prima instanță a ignorat complet probatoriul 
administrat în cauză și a stabilit o culpă a pârâtului, pe care însăși reclamanta nu a invocat-
o. În acest sens, prima instanță a reținut că termenul de 31.03.2009 ora 16,00 era termenul 
până la care pârâtul s-a obligat să transmită reclamantei dreptul de proprietate asupra 
imobilului și că nu face obiectul principal al actelor juridice încheiate între părți o eventuală 
obligație a pârâtului de a depune diligențele necesare în vederea obținerii unei hotărâri 
judecătorești irevocabile, ci obligația de a transmite dreptul de proprietate, motive pe care 
reclamanta nici nu le-a susținut în acțiune. 

Totodată, a mai reținut instanța de fond că, pentru a se realiza efectiv translarea 
proprietății, imobilul în discuție trebuie să fie liber de orice sarcini, iar situația sa juridică 
trebuie să fie clară, iar îndeplinirea acestor cerințe cade în sarcina vânzătorului să probeze 
că lucrul vândut este în proprietatea sa și că este în circuitul civil. 

Această motivare a instanței este în dezacord cu clauzele contractuale ale 
antecontractului de vânzare-cumpărare și ale actelor adiționale încheiate între părți și nu poate 
suplini motivele acțiunii în rezoluțiune pe care partea era obligată să le indice. 

Este cert că între părți s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare pentru 
imobilul sau parte din imobilul în litigiu și că pârâtul s-a obligat să vândă imobilul și să 
încheie contractul de vânzare-cumpărare în termen de 30 de zile de la obținerea hotărârii 
definitive și irevocabile în dosarul nr. 10726/2006. Acest termen de încheiere a contractului 
de vânzare-cumpărare a fost modificat prin actul adițional nr. 4, ca fiind 31.03.2009 și, 
ulterior acestei date, doar cu acordul expres al ambelor părți, acest acord fiind prelungit 
tacit prin consensul părților, fiind evidențiat de corespondența electronică și pe suport de 
hârtie, purtată între părţi în perioada martie 2009 – iunie 2011. 

Astfel, prin interogatoriul luat reclamantei SC „P.P.” SRL de pârâtul S.M.-L., depus 
la prima instanță la dosarul cauzei şi semnat de administratorul SC „P.P.” SRL, reclamanta 
a recunoscut că au existat întâlniri între cele două părți, în perioada 16.07.2009 și 
28.01.2011, că s-a purtat și o corespondență prin poștă electronică între părți și că s-au 
purtat discuții cu privire la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, dar care nu au 
putut fi finalizate. 

Toate aceste demersuri ale ambelor părți au avut ca efect prelungirea termenului de 
încheiere a contractului autentic de vânzare-cumpărare, nefiind probată în cauză culpa 
promitentului-vânzător. 

Prin urmare, cum desființarea antecontractului de vânzare-cumpărare și a actelor 
adiționale implică ideea de vinovăție (culpă) pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor 
contractului și cum această culpă a pârâtului nu a fost dovedită, nu se poate dispune 
rezoluțiunea. 

Potrivit art. 7.4 din antecontractul de vânzare-cumpărare, există o clauză prin care 
părțile de comun acord au eliminat rezoluțiunea contractului pentru culpă. 

Astfel, s-a prevăzut în mod expres că: „În cazul în care contractul de vânzare-
cumpărare nu se va încheia din motive ce țin de voința uneia din părți sau de neîndeplinirea 
uneia din obligațiile asumate prin prezentul act, atunci partea ce nu se află în culpă, va putea 
solicita instanței judecătorești pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de 
contract de vânzare-cumpărare, iar în cazul în care acest lucru va fi imposibil se va trece la 
executarea silită a acestuia până la concurența sumei primite sau plătite cu titlu de avans, a 
penalităților, a spezelor prezentului antecontract, fără somație, punere în întârziere, ci numai 
prin învestirea cu formulă executorie a prezentului antecontract care constituie titlu 
executoriu.” 

Ca atare, este cert că partea care nu se află în culpă putea opta doar pentru una din 
cele două modalități, în situația în care contractul de vânzare-cumpărare nu se încheia. 

Împrejurarea că pârâtul a vândut imobilul numiţilor H.Ş. și H.M.-M. printr-un 
contract din anul 2011, raportat la clauza inserată în punctul 7.4 din antecontractul de 
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vânzare-cumpărare (menținută prin actele adiționale ulterioare) poate constitui un 
impediment la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 

Reclamanta-apelantă SC „P.P.” SRL avea însă la îndemână cealaltă modalitate 
prevăzută de părți în mod expres în punctul 7.4, de a trece la executarea silită și nu de 
rezoluțiune a antecontractului de vânzare-cumpărare. 

Așa fiind, în raport de dispozițiile art. 296 C.proc.civ., curtea de apel a admis apelul 
formulat de S.M.-L., cu schimbarea soluției pronunțate în sensul respingerii acțiunii 
principale formulate de SC „P.P.” SRL și a cererii de completare formulată de SC „P.P.” 
SRL, de a se constata încetarea antecontractului și a actelor adiționale. 

Cererea de completare formulată de SC „P.P.” SRL de încetare a antecontractului de 
vânzare-cumpărare și a actelor adiționale nu este întemeiată, întrucât încetarea unui contract 
nu poate avea loc decât prin acordul părților, aprecierea reclamantei că antecontractul de 
vânzare-cumpărare a produs efecte numai până la 31.03.2009 fiind contrară probelor 
administrate și clauzei din punctul 7.4 (din antecontractul de vânzare-cumpărare) analizată 
mai sus de curte. 

În practica judiciară, cu privire la acest aspect, se aplică un dualism juridic, potrivit 
căruia, dacă părțile au decis încheierea unui contract prin consimțământul lor, aceleași părți 
își pot da consimțământul pentru încetarea contractului. Simplul fapt al neexecutării 
contractului nu echivalează cu un acord inechivoc de încetare (revocare) a contractului. 

Cu privire la apelul incidental formulat de SC „P.P.” SRL, în temeiul art. 293 alin. 1 
C.proc.civ., intimata-reclamantă SC „P.P.” SRL a formulat și un apel principal care, pentru 
considerentele mai sus expuse, a fost respins, astfel că nu poate obține prin efectul apelului 
incidental ceea ce nu a putut obține prin exercițiul apelului principal. 

Reclamanta-intimată a promovat în justiție o acțiune cu mai multe capete de cerere și 
o cerere completatoare cu același efect, iar prin apelul incidental a solicitat din nou 
repunerea părților în situația anterioară, obligarea pârâtului la plata avansului și a dobânzii 
ca urmare a încetării antecontractului și a actelor adiționale. De altfel, prin apelul incidental 
a susținut pentru prima dată reclamanta că acea clauză de la punctul 4.1.2 din antecontract 
reprezintă o condiție rezolutorie, respectiv condiția ca până la 31.03.2009 bunul să fie apt 
pentru a fi vândut. 

Or, corelând dispozițiile art. 1020 C.civ. de la 1864 cu cele ale art. 1021 din același 
Cod civil, rezultă clar că rezoluțiunea nu se poate întemeia ca și încetarea unui contract pe o 
condiție rezolutorie convenită tacit de părți. 

În primul rând, dacă ar fi o condiție rezolutorie, desființarea contractului s-ar 
produce de plin drept prin îndeplinirea condiției dimpotrivă dacă nu s-a stipulat un pact 
comisoriu expres, rezoluțiunea cum este și în cauza de față se pronunță de instanța 
judecătorească care s-a şi pronunţat în sensul respingerii acesteia. 

Nu trebuie omis că executarea obligațiilor constituie efectul esențial al unui contract, 
astfel că această neexecutare nu poate fi privită ca o condiție rezolutorie. 

Pentru rațiunile mai sus expuse, apelul incidental formulat de SC „P.P.” SRL a fost 
respins. 

9. Marcă. Drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra unei mărci înregistrate 
Dreptul exclusiv de proprietate intelectuală asupra unei mărci înregistrate la OSIM 

dă dreptul titularei de mărci înregistrate să pretindă un drept asupra numelui comercial, 
putând solicita unui terţ să folosească în activitatea sa comercială un semn identic sau 
similar cu marca asupra căreia reclamanta are un drept de proprietate.  

Art. 36 din Legea nr. 84/1998 

 

Decizia civilă nr. 34/20.03.2013 
Prin sentinţa civilă nr. 1369/18.05.2012, Tribunalul Iaşi a respins acţiunea reclamantei 

S.C. „A.” S.A. Iaşi, în contradictoriu cu pârâta S.C. „R.L.L.” – India, a admis cererile de 
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intervenţie în interesul pârâtei formulate de intervenientele S.C. „T.” S.A. Cluj şi SC „R.I.L.” 
SA. 

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul a reţinut că în speţă, din certificatele de 
înregistrare emise de OSIM nr. 54940/9.12.2002 şi nr. 54985/9.12.2002 rezultă că titularul 
mărcii „Sc.” este reclamanta SC „A.” SA, dar că aceasta nu a făcut dovadă şi cu privire la 
drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcii „Sc.” Nici susţinerile reclamantei vizând 
riscul de confuzie între denumirea „Sv.” folosită de pârâtă – şi cea de „Sc.” - marcă ce are ca 
titular pe reclamantă, nu pot fi reţinute de instanţă, între cele două semne există diferenţe între 
forma de prezentare a celor două medicamente respectiv, a ambalajelor, iar, pe de altă parte, 
consumatorul nu va putea opta singur pentru unul din cele două produse, ci va trebui să se 
adreseze farmacistului, deoarece produsul se eliberează exclusiv pe bază de prescripţie 
medicală. 

Potrivit concluziilor expertizei tehnice în specialitatea proprietate intelectuală, pârâta 
nu a încălcat dreptul de proprietate a titularului mărcii „Sc.” , având în vedere că aceasta a 
folosit cu mult înaintea reclamantei denumirea de „Sv.” 

În ce priveşte cererile de intervenţie în interesul pârâtei formulate de intervenientele 
SC „T.” SA România şi SC „R.I.L.” SA, pârâta făcând dovada că a oprit folosirea şi 
comercializarea medicamentul sub marca „Sv.”, fabricând produsul sub marca „R.” - al cărei 
titular este intervenienta SC „T.” SA România , comercializarea derulându-se prin firmele ce 
aparţin Grupului „R.”, astfel că au fost admise cererile de intervenţie în interesul pârâtei. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel SC „A.” SA, arătând că este titularul mărcii 
„Sc.” pe care a înregistrat-o la O.S.I.M. în anul 2002, dobândind prin efectul Legii nr. 
84/1998 un drept exclusiv asupra acesteia, fiind singura îndreptăţită să o utilizeze pentru 
produsele cuprinse în certificatul de înregistrare. Intimata utilizează o denumire similară, 
neînregistrată ca marcă, respectiv „Sv.”, comercializând un medicament pe bază de 
simwastatinum. 

Apelul formulat este întemeiat. 
Este cert că reclamanta apelantă SC A. SA este titulara mărcilor „Sc.” nr. 54940 şi nr. 

54985 pe care le-a înregistrat la OSIM din data de 9.12.2002. Cele două mărci sunt 
înregistrate pe clasa de produse O5 conform clasificării de la Nisa, fiind destinate pentru 
aplicarea pe „medicamente de uz uman conţinând simwastatinum”. Titlurile de protecţie sunt 
certificatele de înregistrare emise de OSIM. Reclamanta-apelantă produce şi comercializează 
sub marca „Sc.” un medicament ce conţine simwastatinum, iar produsul se comercializează în 
reţeaua farmaceutică din România, în farmacii şi spitale. 

Curtea de apel a reţinut că, după introducerea acţiunii de reclamanta SC „A.” SA, în 
realitate, pârâta prin intermediul intervenientei SC „T.” SA, a comercializat în datele de 
23.11.2010 şi 25.11.2010, în 13 farmacii din diferite localități din România, medicamentul 
„Sv.” în doze de 10 mg şi 20 mg, fiind depuse în acest sens copiile bonurilor fiscale, ceea ce 
dovedeşte utilizarea mărcii „S.” de către pârâtă şi după înregistrarea mărcii „R.”. 

Comparând cele două semne aflate în conflict „Sc.” cu „Sv.”, curtea de apel a 
constatat că există un grad ridicat de similaritate, din punct de vedere auditiv, vizual şi 
conceptual. Ceea ce contează este impresia generală pe care marca o produce asupra 
consumatorului, care arareori are în faţă cele două semne pentru a le compara, cu atât mai 
mult cu cât le diferențiază o singură literă „Sc.” – „Sv.”. 

Prima instanţă nu a făcut o corectă analiză a similarităţii mărcilor, riscul de confuzie 
între acestea este de neevitat, consumatorilor fiindu-le greu să diferenţieze între două 
denumiri asemănătoare, care se aplică pentru produse identice (medicamente care conţin 
simwastatinum). 

Din examinarea dispoziţiilor art. 36 din Legea 84/1998 rezultă că una din condiţiile ce 
trebuie îndeplinite pentru admiterea unei acţiuni pe dispoziţiile articolului menţionat constă în 
aceea de a dovedi că pârâta foloseşte în activitatea sa comercială un semn identic sau similar 
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cu marca asupra căreia reclamanta (în speţă SC „A.” SA) are un drept de proprietate, în urma 
înregistrării la OSIM. 

Procedând la aplicarea dispoziţiilor art. 36 din Legea 84/1998, curtea de apel a reţinut 
că acţiunea reclamantei-apelante este justificată pe protecţia unei mărci înregistrate. 

Aşadar, protecţia de care se bucură titularul unei mărci trebuie să fie circumscrisă 
funcţiei esenţiale a acesteia, şi anume ca publicul consumator să distingă produsele unei 
persoane de cele alte altei persoane. 

Având în vedere aceste considerente, curtea a admis apelul reclamantei şi a interzis 
pârâtei SC „R.L.L.” – India să folosească în activitatea sa comercială pe teritoriul României 
produsul cu marca „Sv.”. 

10.Competenţă. Criteriu valoric. Litigii între profesionişti 
În litigiile între profesionişti, aşa cum sunt definite prin art. 3 din Noul Cod civil şi 

art. 8 din Legea nr. 71/2011, competenţa materială pe criteriul valoric a judecătoriei sau 
tribunalului în primă instanţa este dată de art. 2 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă 
de la 1865. Sintagma „instanţe legal învestite” din art. 223 din Legea nr. 71/2011 nu 
include şi acele cereri care se află în faza procesuală a soluţionării conflictelor de 
competenţă în care se stabileşte instanţa competentă. 

Cauza fiind trimisă instanţei în favoarea căreia s-a stabilit competenţa, sunt 
incidente dispoziţiile art. 725 alin. 2 din Codul de procedură civilă de la 1865. 

Temei de drept: Codul civil de la 1864, art. 1 pct. 1 -3, art. 2 pct. 1 lit. a) şi b), art. 725; Legea 
nr. 71/2011, art. 8, art. 219, art. 223; Noul Cod civil art. 3. 

Sentinţa civilă nr. 1/09.01.2013 
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iași la data de 14.06.2011 reclamanta SC „E.” 

SPRL în calitate de administrator judiciar al SC „R.I.” SRL (în reorganizare judiciară) a 
chemat în judecată pârâta SC „A.&V.” SRL pentru a fi obligată la plata sumei de 278.506,06 
lei reprezentând contravaloare prestări servicii conform facturilor nr. 150/2008 și nr. 
2483/2009 și acordarea dobânzii legale în materie comercială. 

În motivarea în fapt a cererii administratorul judiciar reclamant a susținut că societatea 
pe care o reprezintă are o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum, de 278.506,06 lei, pe 
care pârâta nu a achitat-o. De asemenea, pârâta datora și dobânda calculată la nivelul dobânzii 
de referință afișat de BNR, începând cu data scadenței fiecărei facturi și până la plata efectivă. 
S-a solicitat și actualizarea creanței în raport cu rata inflației la data plății efective. 

În drept, reclamanta și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 25 lit. g), art. 77 din 
Legea nr. 85/2006, art. 720 ind. 1 C.proc.civ. 

Judecătoria Iași, prin sentința civilă nr. 15740/5.10.2011, a admis excepția 
necompetenței materiale invocate din oficiu şi a declinat competența soluționării cauzei în 
favoarea Tribunalului Iași, secția comercială. 

Pentru a pronunța hotărârea, prima instanță a reţinut că litigiul este unul comercial, 
dată fiind calitatea ambelor părţi de comercianţi, în înţelesul art. 7 C.com. şi art. 3 din Noul 
Cod civil. Potrivit art. 2 pct. 1 lit. a) C.proc.civ., tribunalul judecă în primă instanţă procesele 
şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 100.000 lei. Raportat la 
cuantumul pretenţiilor solicitate, de 278.508,06 lei, în temeiul art. 158, art. 159 alin. 1 pct. 2 
C.proc.civ. raportat la art. 2 pct. 1 lit. a) C.proc.civ., judecătoria a declinat competenţa de 
soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Iaşi. 

Tribunalul Iași, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin sentința 
civilă nr. 1127/23.11.2012, a constatat necompetența materială a tribunalului, a declinat 
competența în favoarea Judecătoriei Iași şi reținând că s-a ivit conflictul negativ de 
competență, a învestit Curtea de apel Iași pentru a-l soluționa. 

În stabilirea competenței judecătoriei ca instanță de prim grad, tribunalul a constatat că 
măsura declinării s-a dispus în temeiul art. 2 pct. 1 lit. a) C.proc.civ., dispoziție abrogată prin 
intrarea în vigoare la 01.10.2011 a prevederilor art. 219 pct. 1 și art. 221 din Legea nr. 
71/2011, Norma care reglementează competența după valoare este aceea rezultată din 
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coroborarea dispozițiilor art. 2 pct. 1 lit. b) cu cele de la art. 1 pct. 1 C.proc.civ. potrivit 
cărora, litigiile ce au ca obiect o valoare până la 500.000 lei inclusiv se judecă în primă 
instanță de judecătorie. 

Curtea a constatat că tribunalul a aplicat corect dispozițiile legale ce reglementează 
competența materială a instanțelor de judecată pe criteriul valoric la data investirii sale. 

În conformitate cu art. 159 ind. 1 alin. 4, la prima zi de înfățișare, judecătorul este 
obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, 
material și teritorial să judece pricina. 

Potrivit art. 725 alin. 1 C.proc.civ., dispozițiile legii noi de procedură se aplică din 
momentul intrării ei în vigoare și proceselor în curs de judecată începute sub legea veche, 
precum și executărilor silite începute sub acea lege. 

Competența materială a judecătoriei ca instanță de prim grad la data pronunțării 
sentinței civile nr. 15740/5.10.2011 este stabilită prin art. 1 pct. 1-3 C.proc.civ. și a 
tribunalului prin art. 2 pct. 1. 

Judecătoria și-a motivat în drept măsura declinării pe art. 2 pct. 1 lit. a) în redactarea 
anterioară datei de 1.10.2011 ce prevedea că tribunalul judecă în primă instanță „procesele și 
cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum și 
procesele în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani”. Dispoziția citată și-a 
încetat aplicabilitatea la 1.10.2011 urmare abrogării conform art. 219 din Legea nr. 
71/3.06.2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. 

În consecință, în litigiile între profesioniști – așa cum sunt definite prin art. 3 din Noul 
Cod civil și prin art. 8 din Legea nr. 71/2011 – competența materială, pe criteriul valoric al 
judecătoriei sau al tribunalului în primă instanță, este dată de art. 2 pct. 1 lit. b) C.proc.civ. 

În stabilirea competenței materiale, curtea de apel a avut în vedere: art. 1 pct. 1 
C.proc.civ., ce prevede că judecătoriile judecă în primă instanță, toate procesele și cererile 
,,afară de cele date prin lege în competența altor instanțe și art. 2 pct. 1 lit. b) C.proc.civ. ce 
prevede că tribunalul judecă în primă instanță procesele și cererile în materie civilă al căror 
obiect are o valoare de peste 500.000 lei, cu excepțiile prevăzute expres de lege în care nu se 
încadrează prezentul litigiu (cereri de împărțeală judiciară, cereri neevaluabile în bani, în 
materia fondului funciar). De asemenea, și art. 8 din Legea nr. 71/2011 ce prevede în alin. 1 
că „Noțiunea de profesionist prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de 
comerciant, întreprinzător, operator economic, precum și orice alte persoane autorizate să 
desfășoare activități economice sau profesionale, astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de 
lege, la data intrării în vigoare a Codului civil.” 

Perioada îndelungată necesară judecării și sesizării tribunalului în stabilirea 
competenței materiale pe criteriul valoric în care a avut loc și abrogarea art. 2 pct. 1 lit. a) 
C.proc.civ. nu este imputabilă părților în proces, nu înlătură aplicarea art. 725 alin. 1 
C.proc.civ., judecătoria pronunțându-se pe un temei de drept ce nu exista. 

Articolul 223 din Legea nr. 71/2011 prevede: „Dacă prin prezenta lege nu se prevede 
altfel, procesele și cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluționare la data 
intrării în vigoare a Codului civil se soluționează de către instanțele legal investite, în 
conformitate cu dispozițiile legale, materiale și procedurale în vigoare la data când acestea au 
fost pornite.” 

Codul de procedură civilă de la 1865, în art. 725 alin. 2, prevede că: „Procesele în curs 
de judecată la data schimbării competenței instanțelor legal investite vor continua să fie 
judecate de acele instanțe. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare dispozițiile legii noi 
privitoare la competență sunt pe deplin aplicabile.” 

În cadrul procesual redat, faza procesuală în care se află cauza este aceea a stabilirii 
instanței competente investite. Astfel, judecătoria și respectiv tribunalul nu fac parte din 
categoria instanțelor ”legal învestite” în sensul art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru a se 
aplica dispozițiile materiale și procedurale în vigoare la data când a fost pornit procesul – 
14.06.2011. 
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Cum cauza se trimite instanței în favoarea căreia se stabilește competența, se aplică 
dispozițiile legii noi privitoare la competență. 

Curtea de apel a reținut, pentru considerentele expuse, că judecătoria judecă în primă 
instanță procesele și cererile ce au un obiect evaluabil în bani, până la 500.000 lei inclusiv, şi 
cum valoarea prezentului litigiu este sub această limită maximă, a fost stabilită competența în 
favoarea Judecătoriei Iași.  

11. Exercitarea autorității părintești după divorț, de un părinte. Motive întemeiate  
Articolul 396 din Noul Cod civil instituie regula ca, după divorț, autoritatea 

părintească să revină în comun ambilor părinți, în afară de cazul în care instanța de 
judecată decide altfel. Indicarea în motivarea cererii a termenului de drept pentru ca 
autoritatea părintească să fie exercitată numai de unul din părinți, nu este suficientă pentru 
a fi admisă. Partea care a formulat cererea trebuie să dovedească existența motivelor 
întemeiate de o asemenea gravitate ce pun în pericol fie dezvoltarea fizică și morală, 
educația minorului, fie bunurile acestuia prin exercitarea autorităţii părinteşti şi de celălalt 
părinte. 

Temei de drept: N.C.civ., art. 396, art. 397, art. 398 

Decizia civilă nr. 92/23.01.2013  
Prin sentința civilă nr. 3/4.01.2012, Judecătoria Pașcani a admis cererea de divorţ 

promovată de reclamanta I.S., în contradictoriu cu pârâtul I.C., declarând desfăcută prin acord 
căsătoria părţilor și dispunând ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului I.S.-I. să se 
facă în comun de ambii părinţi, iar locuinţa minorului I.S.-I. să fie la reclamantă. 

Prima instanță, în ceea ce privește măsurile dispuse cu privire la situația minorului, a 
avut în vedere dispozițiile art. 396 alin. 1 și art. 397 din Noul Cod civil, cu privire la interesul 
superior al copilului, așa cum s-a dovedit prin mijloacele de probă administrate. Instanţa de 
fond a reținut că autoritatea părintească trebuie exercitată de ambii părinți. 

În apelul declarat, reclamanta a solicitat să exercite numai ea autoritatea părintească, 
susținând că cererea a fost soluționată în primă instanță fără a se administra probe. 

Tribunalul Iași, prin decizia civilă nr. 544/26.09.2012, a respins apelul reclamantei, 
păstrând sentința. Instanța în primul grad al controlului judiciar a constatat că în mod corect 
instanţa de fond a făcut aplicarea Principiului 3.11 referitor la Exerciţiul comun din Principiile 
Dreptului European cu Privire la Autoritatea Părintească, principiu integrat în art. 483 alin. 3 
din Noul Cod civil.  

S-a reţinut, în ce priveşte retragerea autorităţii părinteşti, că art. 507 din Noul Cod 
civil prevede limitativ situaţiile în care exercitarea autorităţii părinteşti se face de un singur 
părinte, respectiv când unul din părinţi este decedat, declarat mort prin hotărâre 
judecătorească, pus sub interdicţie, decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti, sau dacă, din 
orice motiv, se află în neputinţă de a-şi exprima voinţa. Din textele de lege citate se deduce că 
exercitarea autorităţii doar de un părinte constituie un fapt ce excede posibilităţii părţilor de a 
tranzacţiona. Din probatoriul administrat atât la fond cât şi în apel, nu rezultă că în cauză sunt 
motive temeinice pentru a face aplicarea art. 507 Cod civil. 

Împotriva deciziei Tribunalului Iași a declarat recurs reclamanta, formulând critici pe 
care le-a încadrat în art. 304 pct. 6,7,8 și 9 C.proc.civ., art. 304 ind. 1 C.proc.civ. și celelalte 
dispoziții legale aplicabile, constând în faptul că interesul superior al copilului este în a fi sub 
directa supraveghere a sa, având în vedere influența negativă a tatălui asupra copilului. 

În dezvoltarea motivului, reclamanta a arătat că instanța de judecată a dispus în mod 
discreționar, fără a da cuvântul la probe și a le administra, în sensul solicitat, susținând că 
textul de lege a fost greșit interpretat de tribunal, ca și probele administrate, când s-a dispus ca 
autoritatea părintească să fie exercitată în comun. 

Hotărârile pronunțate nu au cum să își producă efectele, fiind date cu încălcarea legii, 
deși a solicitat insistent ca numai recurenta să exercite autoritatea părintească. 
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În cuprinsul declarației de recurs au fost redate cronologic evenimentele din căsătoria 
părților, evoluția relațiilor personale, starea conflictuală, faptul că mama s-a ocupat de 
creșterea copilului, separația în fapt de peste doi ani, deși soții locuiau în același imobil. 

Analizând lucrările cauzei, curtea de apel a constatat că în faza procesuală a judecății 
în primă instanță, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la 25.11.2011, reclamanta a 
solicitat ca domiciliul minorului să fie stabilit la mamă. În motivarea în fapt a cererii nu s-a 
formulat capăt de cerere privind exercitarea autorității părintești numai de reclamantă. Cauza 
s-a judecat la primul termen de judecată, când s-au pus și concluzii în fond. În partea 
introductivă a hotărârii nu au fost consemnate cereri de probe sub aspectul criticilor formulate 
în apel și în recurs. 

În apel, dat fiind caracterul devolutiv al căii de atac, tribunalul a dispus administrarea 
probei cu înscrisuri și testimonială, iar în recurs, conform art. 305 C.proc.civ., nu s-au solicitat 
probe. 

Criticile încadrate în dispozițiile art. 304 pct. 6,7 și 8 C.proc.civ. nu sunt întemeiate. 
În conformitate cu art. 304 pct. 6 C.proc.civ., modificarea sau casarea unei hotărâri se 

poate cere dacă instanța a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut. 
Deși în cererea de chemare în judecată nu s-a cerut ca numai unul din părinți să 

exercite autoritatea părintească, fiind indicat doar la încadrarea în drept art. 398 din Noul Cod 
civil, dispoziția citată nu a fost încălcată. 

Curtea de apel a reținut că instanța de judecată învestită cu cererea de desfacere a 
căsătoriei prin divorț, când sunt copii minori, are obligația de a se pronunța asupra capetelor 
de cerere accesorii obligatorii ce cuprind raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor 
minori, conform art. 396 din Noul Cod civil, care instituie regula ca, după divorț, autoritatea 
părintească să revină în comun ambilor părinți, afară de cazul în care instanța decide altfel. 

Însă, pentru ca instanța să dispună altfel, cel ce a formulat cererea, în speță pentru 
prima dată în calea de atac a apelului – drept limitat prin art. 294 Cod procedură civilă – 
trebuie să dovedească, conform art. 398 din Noul Cod civil, existența unor „motive 
temeinice”. Însă nici excepția nu este absolută, întrucât prin art. 398 alin. 2 din Noul Cod civil 
se stabilește dreptul celuilalt părinte de a veghea asupra modului de creștere și educare a 
copilului și dreptul de a consimți la adopția acestuia. 

În consecință, instanța nu a acordat mai mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut, ci 
s-a pronunțat asupra a ceea ce avea obligația să soluționeze, dată fiind protecția minorilor 
instituită prin lege în cazul desfacerii căsătoriei părinților prin divorţ. Norma instituită prin 
art. 396 alin. 1 din Noul Cod civil este imperativă. 

Aspectele invocate în declarația de recurs ca motive întemeiate sunt cele ce au fost 
reținute de instanțe în fazele procesuale anterioare pentru stabilirea locuinței copilului minor 
după divorț. 

Conform art. 304 pct. 7 C.proc.civ., casarea sau modificarea hotărârii se poate cere 
când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive 
contradictorii ori străine de natura pricinii. 

Curtea de apel a constatat că decizia atacată cuprinde elementele impuse de art. 261 
C.proc.civ., considerentele în fapt și drept pentru care s-au reținut ca nefondate criticile 
formulate în apel. În ce privește motivele contradictorii sau străine de natura pricinii, acestea 
nu au fost indicate de reclamantă și nu se regăsesc în motivarea acțiunii. 

Motivul încadrat în art. 304 pct. 8 C.proc.civ. constă în interpretarea greșită de instanță 
a actului juridic dedus judecății, fie a schimbării naturii ori a înțelesul lămurit și vădit 
neîndoielnic al acesteia. În speță, obiectul acțiunii nu l-a constituit un act juridic pentru ca 
instanța să procedeze la interpretarea acestuia, cu toate că nu avea dreptul să o facă, clauzele 
stipulate fiind clare și precise. În consecință, expunerea și dezvoltarea motivelor nu permite 
încadrarea în textul citat, astfel că nu este incident în cauză. 
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Pentru considerente expuse, critica încadrată în art. 304 pct. 9 C.proc.civ. („hotărârea 
pronunțată este lipsită de temei legal și a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii”) 
nu este fondată, măsurile dispuse fiind în interesul superior al minorului. 

Drepturile procesuale, între care și dreptul la apărare al reclamantei-recurente nu au 
fost încălcate. În primă instanță sub aspectul exercitării autorității părintești nu s-au formulat 
cereri de probe, în apel au fost admise și s-au administrat. 

Reclamantei îi revenea sarcina probei, iar nu să se limiteze doar la indicarea textului 
de lege în motivarea în drept în a dovedi conform art. 398 din Noul Cod civil dacă există 
motive întemeiate de o asemenea gravitate încât exercitarea autorității părintești de intimat 
pune în pericol dezvoltarea fizică și morală, educația minorului, bunurile acestuia, ceea ce nu 
rezultă din lucrările cauzei. 

Curtea a avut în vedere dispozițiile art. 483 din Noul Cod civil ce definesc autoritatea 
părintească ca ansamblu de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile 
copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți (alin.1). 

De asemenea, scopul exercitării autorității părintești este numai în interesul superior al 
copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia și al asocierii copilului la toate deciziile care 
îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. Ambii părinți răspund pentru 
creșterea copiilor lor minori (alin. 2 al art. 483). Invocarea raporturilor personale dintre 
părinți, pentru care au ajuns să solicite desfacerea căsătoriei, nu sunt suficiente pentru a fi 
reținute ca motive temeinice în sensul art. 398 alin. 1 din Noul Cod civil, în condițiile în care, 
potrivit legii, autoritatea părintească se exercită, ca regulă, de ambii părinți. 

Pe de altă parte, recursul este o cale extraordinară de atac ce poate fi admisă conform 
art. 304 C.proc.civ. numai pentru motive de nelegalitate. Analiza probelor, a temeiniciei 
motivelor nu se încadrează în motivele de modificare sau casare a hotărârii prevăzute expres 
și limitativ în punctele 1-9 ale art. 304 C.proc.civ. 

Efectele hotărârii judecătorești sunt conferite prin lege atât în ceea ce îi priveşte pe 
soții divorțați, cât și referitor la raporturile dintre aceștia: patrimoniale, nepatrimoniale și față 
de copiii lor minori ( art. 396 – art. 403). 

Pentru considerentele expuse, curtea de apel a reținut că tribunalul nu a încălcat 
dispozițiile legale ce reglementează exercitarea autorității părintești și a respins recursul ca 
nefondat în temeiul art. 312 C.proc.civ. 

12.Competenţă. Răspundere civilă delictuală. Criteriu valoric. Pluralitate de părţi 
Stabilirea competenţei materiale trebuie apreciată în raport de cuantumul fiecărei 

pretenţii în parte, a dreptului propriu invocat de reclamanţi şi de cei ce au săvârşit fapta 
cauzatoare de prejudiciu. Existenţa unei legături între faptele cauzatoare de prejudiciu, fie 
şi a succesiunii acestora, nu impune adiţionarea prejudiciului, răspunderea civilă delictuală 
fiind personală, pentru fapta proprie şi pentru prejudiciul produs fiecărui reclamant. 

Temei de drept: Codul civil de la 1864, art. 998, 999; Noul Cod civil, art. 1349, art. 1370; 
Codul de procedură civilă de la 1865, art. 2 pct. 1 lit. b). 

Sentinţa civilă nr. 3/6.02.2013  
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iași la data de 28.02.2012, reclamanții 

Asociaţia și C.-M.S. au chemat în judecată pârâții A.T. și P.R. solicitând să se constate 
caracterul ilicit al faptelor săvârşite prin afirmaţiile cu caracter defăimător exprimate de A.T. 
şi de P.R. în cărţi şi în publicaţii seriale; să se dispună obligarea pârâţilor la încetarea 
încălcării drepturilor nepatrimoniale ale reclamanţilor şi interzicerea pentru viitor a 
publicităţii şi distribuirii cărţii şi interzicerea publicării de articole denigratoare la adresa 
reclamanţilor; obligarea fiecărui pârât la plata daunelor morale în sumă de câte 150.000 lei 
pentru fiecare reclamant; obligarea pârâţilor de a publica în două ziare locale de mare tiraj, în 
trei numere consecutive şi pe prima pagină hotărârea de condamnare. 

Reclamanții au indicat ca temei de drept art. 989 – 999 Cod civil de la 1864, art. 253, 
art. 257 din Noul Cod civil, art. 30 alin. 6 din Constituția României. 
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În motivarea în fapt a cererii, în esență s-a arătat că pârâtul A.T. a publicat o carte în 
care a făcut afirmații defăimătoare, care afectează personalitatea reclamantului, persoană 
fizică, prin atingerea adusă reputației, onoarei, prestigiului, cât și drepturilor nepatrimoniale 
ale persoanei juridice. 

Judecătoria Iași, prin sentința civilă nr. 8768/23.04.2012, a admis excepția 
necompetenței materiale invocate din oficiu și a declinat în favoarea Tribunalului Iași 
competența de soluționare a acțiunii, în considerentele hotărârii redând textul art. 2 pct. 1 lit. 
b) C.proc.civ. și reținând că tribunalul judecă în primă instanță procesele și cererile în materie 
civilă al căror obiect are o valoare peste 500.000 lei. 

A reținut judecătoria că cererea de obligare a fiecăruia dintre cei doi pârâţi la plata, 
către fiecare dintre cei doi reclamanţi, a câte 150.000 lei, este urmarea constatării îndeplinirii 
condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale, răspundere solidară. Întrucât 
obligarea la plata despăgubirilor şi la luarea celorlalte măsuri de reparare a pretinsului 
prejudiciu ar fi consecinţa săvârşirii unei fapte delictuale unice, valoarea obiectului cererii se 
va stabili prin cumularea pretenţiilor fiecăruia dintre reclamanţi faţă de fiecare dintre pârâţi, 
rezultând o valoare de 600.000 lei, ce atrage competenţa materială de primă instanţă a 
tribunalului. 

Tribunalul Iași, prin sentința civilă nr. 221/23.01.2013, a admis excepția 
necompetenței materiale invocate de pârâtul A.T., declinând în favoarea Judecătoriei Iași 
competența de soluționare a acțiunii. Constatând ivit conflictul negativ de competență, a 
înaintat cauza Curții de Apel Iași, competentă în a-l soluționa. 

A reținut tribunalul că la stabilirea competenței materiale trebuie să se aibă în vedere 
cuantumul fiecărei pretenții în parte, în raport cu fiecare din pârâți, nefiind invocate în 
cuprinsul cererii de chemare în judecată de către reclamanți elemente care să poată conduce la 
ipoteza unei solidarități pasive. 

În considerentele hotărârii, tribunalul a arătat că în acțiune s-a invocat săvârșirea unor 
fapte ilicite distincte de fiecare dintre pârâți, instanța având obligația de a stabili competența 
materială în raport de cuantumul fiecărei pretenții în parte. Faptul că s-a formulat o acțiune 
unică de cei doi reclamanți constituie doar o măsură de facilitare a probelor, fără a impune 
concluzia că ar exista în cauză un raport juridic unitar între reclamanți și cei doi pârâți. 

Curtea de apel a constatat că tribunalul a aplicat corect dispozițiile legale în materie 
privind stabilirea competenței materiale pe criteriul valoric în cazul pluralității de părți, 
reclamanți și pârât, obiectul cererii de chemare în judecată și temeiul de drept. 

În cererea de chemare în judecată reclamanții şi-au motivat acțiunea pe art. 998 C.civ. 
de la 1864 ce reglementează răspunderea civilă pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii 
ce prevede că: „orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudicii, obligă pe acela din a 
cărui greșeală s-a ocazionat, a-l repara”. În completare, prin art. 999 C.civ. se precizează că 
„omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar și acela ce a 
cauzat prin neglijența sau fapta sa”. 

Natura juridică a răspunderii civile delictuale este aceea de sancțiune civilă care se 
aplică atât în considerarea persoanei care a săvârșit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cât și 
a patrimoniului său, dând naștere la obligația de desdăunare. Temeiul de drept al cererii 
impune aplicarea principiului fundamental al răspunderii civile delictuale că fiecare este 
răspunzător de fapta proprie, atât în reglementarea Codului civil de la 1864, dar și a Noului 
Cod civil – art. 1349, art. 1357. 

Corect a reținut tribunalul că deși cererea este unică, cu pluralitate de părți, pârâții 
răspund pentru fapta proprie redată în cuprinsul acțiunii și separat pentru prejudiciul cauzat 
fiecărui reclamant, ce a fost evaluat în cererea de chemare în judecată sub valoarea de 500.000 
lei. Totodată, a fost indicat ca moment al săvârșirii faptei pentru pârâtul A.T. data publicării 
volumului, anul 2010, iar pentru pârâtul P.R. data lansării la muzeu – 12/16.11.2011, cât și 
prin publicarea articolelor în ziarul din 11.01.2011.  
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Codul civil de la 1864 reglementează obligațiile solidare între creditor și debitor. În 
art. 1034 se prevede că obligația este solidară între mai mulți creditori, când titlul creanței dă 
anume drept fiecărui din ei a cere plata în tot a creanței și când plata făcută unuia din creditori 
eliberează pe debitor. Conform art. 1039 obligația este solidară între debitori când toți s-au 
obligat la același lucru, astfel că fiecare poate fi constrâns pentru totalitate și că plata făcută de 
unul din debitori liberează și pe celălalt creditor. 

În reglementarea Noului Cod civil, răspunderea solidară față de victimă este 
reglementată prin art. 1370. Însă este o situație de excepție când prejudiciul a fost cauzat prin 
acțiunea simultană sau succesivă a mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost 
cauzat sau după caz, că nu putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, când toate aceste 
persoane vor răspunde solidar faţă de „victimă”, situație în care nu se află pârâții. Faptele 
cauzatoare de prejudiciu sunt redate în cerere distinct și evaluat prejudiciul pentru fiecare din 
pârâți. Revine instanței legal învestite să stabilească îndeplinirea cumulativă a condițiilor 
răspunderii civile delictuale (faptă, prejudiciu, legătura cauzală, vinovăție) și a temeiului de 
drept, Codul civil de la 1864 sau Noul Cod civil). În consecință, fapta delictuală nu este unică 
– cum greșit a reținut judecătoria când și-a verificat din oficiu competența materială pe 
criteriul valoric. 

Existența unei legături între faptele cauzatoare de prejudiciu, fie și a succesiunii 
acestora, nu impune adiționarea prejudiciului, răspunderea civilă delictuală fiind personală 
pentru fapta proprie și pentru prejudiciul produs, în speță fiecărui reclamant. 

Pentru considerentele expuse, curtea de apel a stabilit competența de soluționare a 
cauzei în favoarea Judecătoriei Iași. 

13. Omisiunea soluţionării cererii de stabilirea răspunderii membrilor organelor de 
conducere, capăt de cerere alăturat cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 
Motive de recurs 

Legea nr. 85/2006, art. 31, art. 138, art. 149; 

Codul de procedură civilă de la 1865, art. 112, art. 304, art. 304 ind. 1 

Judecătorul sindic nu are obligaţia de a soluţiona odată cu cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei formulate de creditor şi solicitarea de stabilire a răspunderii 
persoanelor ce ai cauzat starea de insolvenţă în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, 
indicate în motivarea în fapt a cererii de chemare în judecată. 

Decizia civilă nr. 418/28.03.2013 
Prin sentinţa civilă nr. 813/20.11.2012, Tribunalul Vaslui a dispus închiderea 

procedurii insolvenţei debitorului SC „D.T.” SRL Bîrlad şi radierea debitorului din registrul 
comerţului. În temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 a fost descărcat administratorul judiciar 
„S.” SPRL de orice îndatoriri şi responsabilităţi şi în temeiul art. 135 din lege s-a dispus 
notificarea sentinţei debitorului, creditorului, efectuarea formelor de publicitate.  

Pentru a pronunţa hotărârea prima instanţă a constatat că lichidatorul judiciar a depus 
Raportul final privind debitoarea SC „D.T.” SRL, solicitând închiderea procedurii şi 
descărcarea de orice îndatoriri sau responsabilități, la care creditorii nu au formulat 
contestaţie.  

Judecătorul sindic a reţinut îndeplinite condiţiile cerute de art. 131 din Legea nr. 
85/2006 ce prevăd că în orice stadiu al procedurii insolvenţei poate fi închisă atunci când 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, condiţii îndeplinite în cauză. 

Creditorul SC „F.” SA, aflat în procedura insolvenţei, a declarat recurs împotriva 
acestei hotărâri, încadrând motivele în art. 299, art. 304 pct. 9 C.proc.civ. de la 1865. 

Una dintre critici vizează faptul că, în cererea de chemare în judecată pentru 
deschiderea procedurii insolvenţei, s-a solicitat tragerea la răspundere a fostului administrator 
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M.R., precum şi a altor persoane care au cauzat starea de insolvenţă, în temeiul art. 138 din 
Legea nr. 85/2006, capăt de cerere rămas nesoluționat.  

Analizând lucrările cauzei, curtea de apel a constatat că din lucrările cauzei rezultă că 
administratorul judiciar, respectiv lichidatorul judiciar, cât şi instanţa de judecată şi-au 
îndeplinit obligaţiile de comunicare şi publicare a rapoartelor şi actelor procedurale în 
modalitatea impusă de Legea nr. 85/2006, participanţilor în procedură şi prin publicarea în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Curtea a avut în vedere că dispoziţiile Codului de procedură civilă de la 1865 sunt 
aplicabile în procedura insolvenţei numai în măsura în care Legea nr. 85/2006 cuprinde 
prevederi compatibile (art. 149). 

Procedura insolvenţei se desfăşoară pe etape procesuale, judecătorul sindic pronunţând 
în acelaşi dosar succesiv încheierii sau sentinţe. 

În consecinţă, împotriva măsurilor dispuse de administratorul judiciar sau lichidatorul 
judiciar, persoanele interesate şi oricare dintre creditori pot face contestaţie, dată în 
competenţa de soluţionare a judecătorului sindic, hotărârea fiind supusă controlului judiciar la 
instanţa superioară în grad separat pentru fiecare act de procedură conform art. 8 din Legea nr. 
85/2006. 

Măsurile dispuse de lichidatorul judiciar, ce sunt supuse căii de atac a contestaţiei, le 
includ şi pe cele privind stabilirea răspunderii membrilor organelor de conducere conform art. 
138 din legea insolvenţei, cât şi raportul prin care s-a propus închiderea procedurii pe care 
creditorul recurent nu le-a exercitat. 

Obiectul controlului judiciar în cauză în recurs îl constituie numai măsura dispusă de 
judecătorul sindic prin sentinţa atacată, respectiv închiderea procedurii, nu însă şi măsurile 
dispuse în etapele procesuale anterioare de lichidatorul judiciar sau judecătorul sindic, ce nu 
au fost contestate în modalitatea şi termenele prevăzute de legea specială. 

În limitele învestirii prin motivele de recurs şi a dispoziţiilor art. 304 C.proc.civ., 
curtea de apel a reţinut că modificarea sau casarea sentinței se poate dispune numai pentru 
motivele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute la pct. 1-9. 

Faptul că potrivit art. 304 ind. 1 C.proc.civ. instanţa poate examina cauza sub toate 
aspectele, nu înseamnă că sunt supuse controlului judiciar măsurile procedurale împotriva 
cărora participanţii la procedură nu au exercitat căile de atac, în modalitatea şi termenele 
prevăzute de Legea nr. 85/2006. 

În consecinţă, exced controlului judiciar şi nu se impun a fi analizate pe fond ca 
motive de recurs criticile privind stabilirea răspunderii membrilor organelor de conducere 
întemeiate pe art. 138 din Legea nr. 85/2006 ce constituie obiect al cererii în alt dosar şi care, 
potrivit alin. 5 din articolul citat, se judecă separat. 

Pronunţarea hotărârii definitive în acţiunea în răspundere nu constituie o condiţie 
cerută de lege la închiderea procedurii insolvenței în temeiul art. 131 şi nici aprecierile asupra 
îndeplinirii sau nu a atribuţiilor lichidatorului judiciar din lege, stabilite de judecătorul sindic 
pentru recuperarea creanţelor. De altfel recurentului creditor legea specială îi conferă şi 
dreptul la acțiune în stabilirea răspunderii prin exercitarea atribuţiilor în Adunarea 
creditorilor, ca membru al Comitetului creditorilor, în mod direct, conform art. 138 alin. 3 din 
lege, prin promovarea acţiunii împotriva şi a altor persoane ce au cauzat starea de insolvenţă, 
nu numai a administratorilor statutari de la data deschiderii procedurii insolvenţei. 

În art. 304 pct. 9 C.proc.civ. pot fi încadrate criticile privind capătul de cerere 
nesoluţionat stabilirea răspunderii fostului administrator M.R., cerere pretins formulată odată 
cu deschiderea procedurii insolvenţei de creditor, cât şi incidenţa art. 4 referitoare la 
acoperirea cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare. 

Curtea a constatat că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de SC 
„F.” SA a fost înregistrată la Tribunalul Vaslui la data de 19 noiembrie 2010. În conformitate 
cu art. 112 C.proc.civ. şi art. 31 din Legea nr. 85/2006 recurenta creditoare a indicat 
„obiectul” pe care l-a precizat şi în partea finală sub menţiunea „concluzii scrise” în 
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deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului „D.T.” SRL, admiterea creanţei 
certe, lichide şi exigibile în cuantum de 367.620,91 lei, reprezentând neplata datoriilor certe, 
lichide şi exigibile de debitorul SC „D.T.” SRL faţă de creditorul SC „F.”, conform titlurilor 
executorii şi facturilor fiscale menţionate în acţiune şi înscrierea acesteia în tabelul definitiv al 
creanţelor contra debitorului său. 

Potrivit art. 31 alin. 1 lit. a şi alin. 2, creditorul are obligaţia de a preciza în cererea de 
deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 cuantumul şi temeiul creanţei şi să 
ataşeze documentele, obligaţie îndeplinită în motivarea în fapt a cererii şi precizată şi în 
„concluzii”. 

Pe parcursul derulării procedurii ulterior deschiderii procedurii generale a insolvenţei, 
prin sentinţa civilă nr. 169/2011, recurenta a formulat cerere de admitere a creanţelor şi 
înscrieri la masa credală în tabelul suplimentar. 

În motivarea în fapt a cererii de deschidere a procedurii recurenta a arătat, alăturat 
creanţei, şi indicării mijloacele de probă în dovedirea condiţiilor cerute de lege (certă, lichidă, 
exigibilă) şi a persoanelor ce în opinia sa au cauzat starea de insolvenţă, nominalizând pe 
fostul administrator M.R. şi altele neidentificate, solicitând în baza art. 138 din Legea nr. 
85/2006 tragerea la răspundere a acestuia susținând că se face vinovat direct, în totalitate de 
încetarea plăţilor. 

Modalitatea inserării solicitării în motivarea în fapt a cererii de deschidere a procedurii 
nu constituie o învestire legală a judecătorului sindic, în sensul art. 138 alin. 1 din Legea nr. 
85/2006, pentru acea etapă procesuală care să îl oblige conform competenţei sale de a o 
soluţiona. 

În consecinţă, pretinsa „omisiune” nu mai poate constitui nici motiv de casare a 
hotărârii cu trimiterea cauzei pentru continuarea judecăţii, având în vedere faptul că 
legiuitorul a determinat prin art. 138 alin. 1, cu referire la art. 59 alin. 1, în ce moment şi cine 
dintre participanţii la procedură pot stabili cauzele împrejurările care au dus la apariţia stării 
de insolvenţă a debitorului şi persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. 

Ca durată, termenul este de maxim 40 zile de la data desemnării, în speţă a 
administratorului judiciar ce s-a dispus la 5.04.2011 prin sentinţa civilă nr. 169/2011, deci 
ulterior deschiderii procedurii şi în nici un caz anterior sau la data pronunţării sentinţei nr. 
169/2011, aşa cum s-a susţinut prin motivele de recurs, la data de 19.11.2010, când creditorul 
a solicitat deschiderea procedurii. 

În art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2005 legiuitorul a conferit dreptul la acţiune şi 
creditorilor, calitate pe care o are şi recurenta prin președintele comitetului creditorilor când s-
a constituit, iar în lipsa acestuia, a creditorului desemnat de adunarea creditorilor, cât şi de 
creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. De 
asemenea, s-a statuat că cererea în stabilirea răspunderii în temeiul alin. 1 sau 3, după caz se 
judecă separat de dosarul de fond, deci de cel în care s-a deschis procedura şi s-au parcurs 
etapele până la întocmirea raportului asupra cauzelor insolvenţei şi persoanelor cărora le este 
imputabilă (art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2006). 

Pentru considerentele deja expuse, nu a existat nici un impediment pentru ca recurenta 
să îşi exercite drepturile procesuale, în termenele şi modalitatea stabilite de Legea nr. 85/2006 
specială, ale cărei dispoziţii – sub acest aspect, al obiectului judecăţii – nu sunt compatibile cu 
cele ale dreptului comun (art. 149 din Legea nr. 85/2006). Curtea a reţinut că judecătorul 
sindic, prin sentinţa civilă nr. 169/2011, a soluţionat capătul de cerere cu care a fost legal 
învestit şi anume deschiderea procedurii insolvenţei. 

De altfel, creditorul recurent, dacă se considera vătămat în drepturile sale prin 
omisiunea nesoluţionării acţiunii în răspundere, putea exercita căile de atac împotriva acestei 
hotărâri, dar de care nu a uzat. O altă posibilitate a recurentei este de a-şi valorifica drepturile 
în acţiunea în răspundere promovată de lichidatorul judiciar, pe rolul Tribunalului Vaslui, 
cerere ce se judecă separat.  
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În conformitate cu art. 131 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 orice stadiu al procedurii, 
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 da o sentinţă de închidere a procedurii. La situaţia de 
fapt dovedită, prima instanţă a aplicat corect dispoziţiile legale în materie. Astfel, în averea 
debitorului nu există bunuri pentru a acoperi cheltuielile administrative, iar creditorii nu s-au 
oferit să avanseze sumele corespunzătoare. În cauză au fost parcurse toate etapele prevăzute 
de lege şi aduse la îndeplinire măsurile dispuse de judecătorul sindic de la deschiderea 
procedurii, iar acţiunea în stabilirea răspunderii membrilor organelor de conducere se judecă 
separat, procedura generală a falimentului fiind începută la 29.05.2012. 

14. Opoziţie cambială introdusă tardiv 
Termenul de cinci zile prevăzut de art. 62 din Legea nr. 58/1994 pentru introducerea 

opoziţiei cambiale curge de la data primirii somaţiei de către reprezentantul societăţii. 
Faptul că, ulterior comunicării acesteia către administratorul societăţii, lichidatorul 

desemnat potrivit Legii nr. 31/1990 pentru societate a depus specimenul de semnătură la 
O.R.C. nu afectează valabilitatea comunicării somaţiei către societate şi nu impune 
recomunicarea acesteia către lichidator. 

Legea nr. 58/1994, art. 62;  

Legea nr. 31/1990, art. 252 alin. 1 lit. a), art. 233, art. 259 

Decizia civilă nr. 301/4.03.2013 
Prin sentinţa civilă nr. 5861/16.03.2012 Judecătoria Iaşi a respins excepţia tardivităţii 

formulării opoziţiei la executare, a admis opoziţia la executare formulată de Cabinetul de 
Insolvenţă „Ţ.L.”, în calitate de lichidator al SC „S.A.” SRL, în contradictoriu cu intimatele 
SC „J.C.” SRL şi SC „R.” SRL, a anulat executarea silită însăşi pornită în dosarul 
executoriului judecătoresc. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că SC „S.A.” SRL, prin 
lichidator Cabinet de insolvenţă „Ţ.L.”, a formulat contestaţie la executare împotriva 
executării silite începute în baza titlului executoriu bilet la ordin emis de SC „S.A.” SRL la 
09.03.2009 scadent la 30.07.2009, în valoare de 60.000 lei pentru plata unor produse 
achiziţionate de la SC „J.C.” SRL, bilet învestit cu formulă executorie prin încheierea din 
30.08.2011, ca urmare a cererii formulate de creditorul SC „R.” SRL. 

În fapt, a arătat contestatorul că biletul la ordin a fost emis la 09.03.2009 pentru SC 
„J.C.” SRL, dată la care acesta l-a girat către SC „R.” SRL. La aceeaşi dată a fost avalizat de 
M.C., administratorul SC „J.C.” SRL. Ulterior, produsele achiziţionate de la SC „J.C.” SRL 
au fost integral achitate, dar a omis să ceară restituirea biletului la ordin. Despre girarea 
biletului la ordin a aflat abia în momentul în care executorul judecătoresc i-a comunicat actele 
de executare. Societatea nu are nici o datorie creditorul SC „R.” SRL şi nici către SC „J.C.” 
SRL. 

Judecătoria a reţinut că titlul executoriu ce stă la baza executării silite îl constituie 
biletul la ordin seria emis de SC „S.A.” SRL la 09.03.2009, scadent la 30.07.2009, în valoare 
de 60.000 lei. Executarea silită a acestui titlu este supusă dispoziţiilor din legea specială, 
respectiv art. 61 - 62 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin. În acest 
context, înainte de efectuarea oricărui act de executare este obligatoriu a se emite somația de 
executare în conformitate cu art. 61 alin. 6 din Legea nr. 58/1934 care dispune ca: 
„Somațiunea de executare trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei sau a protestului, 
precum şi a celorlalte acte din care rezulta suma datorită.” Potrivit art. 62 din acelaşi act 
normativ, în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, debitorul poate face opoziţie la 
executare. 

A reţinut instanţa că termenul de 5 zile, prevăzut de legea specială, începe să curgă de 
la data la care oponentul a primit somaţia cambială. Analizând actele dosarului de executare, 
instanţa a constatat că la 03.10.2011 executorul judecătoresc a emis somaţia nr. 594/2011, 
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precum şi o altă somaţie care poartă în partea de jos menţiunea “Transcriu în continuare titlul 
executoriu”, dar care nu are o continuare. La aceeaşi dată s-au mai emis adresele de înfiinţare 
a popririi, proces-verbal de cheltuieli, proces-verbal de actualizare a creanţei, proces-verbal de 
situaţie. La 05.10.2011 s-au comunicat către societate somaţie şi copii ale actelor de 
executare, dovada de îndeplinire a comunicării purtând ştampila societăţii şi o semnătură. 

Potrivit dispoziţiilor art. 87 pct. 5 C.proc.civ., cei supuşi reorganizării judiciare sau 
falimentului se vor cita prin administratori sau lichidatori. Conform certificatului ORC depus 
la dosar rezultă că societatea este în procedura de lichidare, lichidatorul fiind numit la 
16.08.2011, anterior emiterii actelor de executare. În aceste condiţii, instanţa a reţinut că 
procedura de comunicare a actelor de executare către oponentă nu a fost legal îndeplinită, 
motiv pentru care excepţia tardivităţii este neîntemeiată. 

În ce priveşte fondul cauzei, instanţa a reţinut că potrivit dispoziţiilor mai sus 
menţionate procedura executării silite în cazul în care titlul executoriu este un bilet la ordin 
este supusă regulilor specifice prevăzută de legislaţia în materie.  

În temeiul dispoziţiilor art. 106, somațiunea de executare trebuie să cuprindă 
transcrierea exactă a cambiei sau a protestului, precum şi a celorlalte acte din care rezultă 
suma datorată. 

Pentru obligaţiunile cambiale subscrise prin procură, somațiunea va face menţiune şi 
de actul din care rezultă mandatul. 

Din cuprinsul dosarului de executare nu rezultă că executorul judecătoresc, anterior 
începerii executării silite, a procedat la emiterea somaţiei cu respectarea dispoziţiilor legale 
privind executarea biletului la ordin, astfel încât a fost admisă opoziţia la executare formulată, 
cu consecinţa anulării executării silite pornite împotriva oponentei. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat în termenul legal apel pârâta SC „R.” SRL, 
criticând-o pentru nelegalitate, iar prin decizia civil ă nr. 32/15.11.2012 Tribunalul Iași a 
admis apelul, a schimbat în tot sentința apelată în sensul că a admis excepția tardivității 
opoziției la executare și în consecință a respins opoziția la executare formulată de Cabinetul 
de Insolvență „Ţ.L.” în calitate de lichidator al S.C. „S.A.” S.R.L. 

Pentru a se pronunța în acest sens , instanța de apel a reținut că apelul declarat de SC 
„R.” SRL este întemeiat, instanţa de fond făcând o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 62 din 
Legea nr. 58/1934 coroborate cu cele ale art. 252 din Legea nr. 31/1990. 

Astfel, deşi a statuat că termenul de introducere a opoziţiei de executare este de 5 zile 
de la primirea somaţiei cambiale, termen de decădere instituit prin art. 62 din Legea nr. 
58/1934, instanţa de fond a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 87 pct. 5 C.proc.civ., cei supuşi 
reorganizării judiciare sau falimentului se vor cita prin administratori sau lichidatori. Cum SC 
„S.A.” SRL era în procedura de lichidare, lichidatorul fiind numit la 16.08.2011, anterior 
emiterii actelor de executare, procedura de comunicare a actelor de executare către oponentă 
nu a fost legal îndeplinită, neîncepând practic să curgă termenul pentru introducerea opoziţiei 
la executare. 

Procedând astfel, instanţa de fond a ignorat prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, 
care statuează, în alin. 1 şi 2, că în cazul lichidării supuse prevederilor acestui act normativ 
(cum este şi cazul intimatei SC „S.A.” SRL, aceasta nefiind în procedura insolvenţei 
reglementată de Legea nr. 85/2006), lichidatorul va exercita această funcţie doar după ce actul 
de numire va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a şi după ce lichidatorul 
depune specimenul de semnătură la O.R.C. Până în acel moment, administratorul societăţii, 
cum prevedere art. 252 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990, continuă să îşi exercite atribuţiile, 
cu excepţia celor prevăzute de art. 233. 

Cum Cabinetul de Insolvenţă „Ţ.L.” a fost numit lichidator în condiţiile Legea nr. 
31/1990 la data de 16.08.2011, însă până la data somaţiei cambiale (5.10.2011) nu a depus 
specimenul de semnătură la ORC, acesta fiind depus abia la 11.10.2011 (aspect dovedit de 
certificatul constatator de la dosarul de fond), termenul pentru declararea opoziţiei la 
executare a început să curgă de la data de 05.10.2011 pentru SC „S.A.” SRL, prin 
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administratorul său, D.A.B., cel ce avea dreptul de a reprezenta în acel moment societatea 
(până la depunerea specimenului de semnătură de lichidator) şi de a formula o asemenea 
cerere. 

Cum societatea, prin administrator, iar nu prin lichidator, nu a depus cererea de 
opoziţie la executare în 5 zile de la 05.10.2011, respectiv până la data de 11.10.2011 inclusiv, 
cererea formulată de lichidator la data de 25.11.2011 apare ca fiind tardivă, excepţia invocată 
de SC „R.” SRL în faţa instanţei de fond fiind întemeiată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Cabinetul Individual de Insolvență „Ţ.L.” 
în calitate de lichidator al S.C. „S.A.” S.R.L., criticând soluția de respingere a opoziției la 
executare ca fiind tardivă. 

Analizând motivele de recurs formulate, actele și lucrările dosarului precum și 
dispozițiile legale aplicabile în cauză, curtea de apel a constatat că recursul este nefondat. 

Prin hotărârea recurată, instanța de apel a admis excepția tardivității opoziției la 
executare, invocată de creditoare și a respins opoziția ca tardivă, fără a mai trece la analizarea 
motivelor de fond.  

Potrivit dispozițiilor art. 137 alin. 1 C.proc.civ., instanța se va pronunța mai întâi 
asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, 
cercetarea în fond a pricinii. Curtea a constatat că, în speță, tribunalul a făcut o corectă 
aplicare a dispozițiilor art. 137 C.proc.civ., admiterea excepției tardivității f ăcând de prisos 
cercetarea fondului pricinii, respectiv analizarea motivului privind nulitatea biletului la ordin. 

În ce privește criticile referitoare la temeinicia și legalitatea soluției pronunțate pe 
excepția tardivității opoziției la executare, curtea a constatat că sunt neîntemeiate, recurentul 
însuși precizând că depunerea specimenului de semnătură s-a făcut la data de 11.10.2011 
(după data comunicării somației către societate). 

Or, având în vedere că somația cambială a fost primită la data de 5.10.2011, termenul 
de 5 zile de introducere a opoziției cambiale, prevăzut de art. 62 din Legea nr. 58/1994 a 
început să curgă de la data primirii acestei somații de SC „S.A.” S.R.L. prin administratorul 
său, și a expirat la 11.10.2011, astfel că cererea formulată de lichidator la 25.11.2011 este 
tardivă, cum corect a reținut instanța de apel. 

Instanța nu poate primi apărarea lichidatorului judiciar potrivit cu care termenul de 5 
zile nu a început să curgă ca urmare a necomunicării somației cambiale către lichidator, ca 
reprezentant al societății. 

Faptul că lichidatorul judiciar nu reprezenta societatea la momentul comunicării 
somației cambiale către S.C. „S.A.” S.R.L. nu afectează valabilitatea acestei comunicări, 
societatea nefiind în procedura insolvenței reglementată de Legea nr. 85/2006 și nici nu dă 
naștere obligației creditoarei de a recomunica somația cambială după momentul la care 
lichidatorul judiciar a depus specimenul de semnătură la O.R.C. 

În conformitate cu dispozițiile art. 252 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990, până la 
preluarea funcției de către lichidator, administratorii și directorii continuă să își exercite 
atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233. 

Cum societatea nu este dizolvată, pentru a fi incidente prevederile de excepție 
reglementate de art. 233 din lege, administratorii reprezentau societatea la data comunicării 
somației cambiale și pe durata termenului de introducere a opoziției la executare, care a 
expirat la 11.10.2011. 

Pentru aceste considerente, constatând recursul nefondat, curtea l-a respins, iar în 
temeiul dispozițiilor art. 312 alin. 1 C.proc.civ., a menținut hotărârea ca fiind temeinică și 
legală. 
 

Secţia penală 
 
1. Aspecte de apreciere probatorie în realizarea elementelor constitutive ale infracţiunii 

prevăzute de art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 
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Inculpatul F.Gh. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire 

sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca 
rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau 
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea 
nr. 78/2000. 

În speţă, inculpatul F.Gh. – în calitate de preşedinte al comisiei de atribuire a 
contractului de achiziţie publică având ca obiect realizarea lucrărilor de alimentare cu apă 
în localităţile P.F., S. şi D.V., din comuna D., finanţat în proporţie de 75% din fonduri 
europene prin programul S.A.P.A.R.D., a depus la Agenţia S.A.P.A.R.D. dosarul de atribuire 
a respectivului contract, semnând (contrafăcând) anumite documente în numele secretarului 
comisiei: 

- nu s-a dovedit decât elementul constitutiv al folosirii documentelor, iar elementul 
intenţiei indirecte în obţinerea pe nedrept (în numele Consiliului Local D.) de fonduri nu a 
rezultat probatoriu; 

- între procedura evaluării şi atribuirea de fonduri nu a rezultat existenţa vreunei 
legături de cauzalitate cu fapta inculpatului (de „contrafacere” a semnăturii pe documentele 
folosite), faptă ce a reprezentat – eventual – o inducere în eroare pentru completarea 
documentaţiei cerute şi derularea unui proiect. 

În concluzie, pentru îndeplinirea celor două cerinţe ale art. 18 ind. 1 din Legea nr. 
78/2000 se impune:  

a) folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, inexacte sau 
incomplete; 

b) rezultatul (scopul) să fie obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 
Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. 

Decizia penală nr. 71/24.01.2013 
Prin sentinţa penală nr. 783/16.03.2012, Judecătoria Iaşi – în temeiul dispoziţiilor art. 

11 pct. 2 lit. a) şi art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură penală – a achitat pe inculpatul F.Gh. 
pentru săvârşirea infracţiunilor de: 

- folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, 
care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor 
Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prevăzută de art. 181 alin. 
1 din Legea nr. 78/2000 – în ceea ce priveşte actul material din data de 27.10.2003, constând 
în prezentarea documentelor privind atribuirea contractului de execuţie a branşamentului 
electric, şi  

- înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 
Cod penal. 

A fost condamnat inculpatul F.Gh. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea, 
la data de 15.08.2003, a infracţiunii de folosire sau prezentare de documente sau declaraţii 
false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul 
general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, 
prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 – în ceea ce priveşte actul material din data 
de 15.08.2003, constând în prezentarea documentelor privind atribuirea contractului de 
proiectare, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a) şi alin. 2 Cod penal, prin raportare la prevederile 
art. 76 alin. 1 lit. c) Cod penal. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În calitate de preşedinte al comisiei de atribuire a contractului de achiziţie publică 

având ca obiect realizarea lucrărilor de alimentare cu apă în localităţile P.F., S. şi D.V., din 
comuna D., finanţat în proporţie de 75% din fonduri europene prin programul S.A.P.A.R.D. – 
Măsura 2.1 – Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale, diferenţa de 25% fiind 
asigurată din bugetul de stat naţional, a depus, în cursul anului 2003, la diferite intervale de 
timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în dosarele aferente procedurilor de 
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atribuire a contractului de execuţie a branşamentului electric respectiv contractului de 
proiectare, documente conţinând menţiuni nereale, având ca rezultat obţinerea, pe de-o parte, 
a sumei totale de 903 965 164 lei, reprezentând sume decontate de Agenţia S.A.P.A.R.D., 
provenite din bugetul U.E., pentru contractul de execuţie a branşamentului electric şi pentru 
contractul de proiectare, iar pe de altă parte, a sumei de 301.321.722 lei cu titlu de cofinanţare 
naţională pentru contractele în cauză.  

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În anii 2002 şi 2003 inculpatul F.Gh., în calitate de primar al comunei D., a demarat 

procedurile pentru înfiinţarea unui sistem de alimentare cu apă în localităţile P.F., S. şi D.V. 
În acest sens, la data de 3.10.2002, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local D., 
inculpatul F.Gh. a depus la Biroul Regional de Implementare a Programului S.A.P.A.R.D. 
cererea pentru finanţarea proiectului „Înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă a 
localităţilor P.F., S. şi D.V. din comuna D. –”, aferent măsurii 2.1 – Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea infrastructurii rurale din cadrul Programului Special de Preaderare pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, derulat în România prin Agenţia Guvernamentală 
S.A.P.A.R.D. 

Procedurile de evaluare a ofertelor şi de atribuire, atât a contractului principal, cât şi a 
contractelor conexe – proiectare, branşament electric, prestarea serviciilor de către dirigintele 
de şantier – urmau a fi derulate de beneficiar, în acest sens, prin dispoziţia nr. 140/28.05.2003, 
inculpatul F.Gh. dispunând constituirea unei comisii de evaluare, având următoarea 
componenţă: F.Gh., primar, preşedinte al comisiei, G.C., secretar al primăriei, secretar al 
comisiei, P.M., C.V. şi A.A.-O. membri evaluatori. Potrivit susţinerilor inculpatului, 
desemnarea experţilor a fost făcută după consultarea unei liste de experţi agreaţi pusă la 
dispoziţie de reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi.  

Procedura de selecţie a ofertelor a avut loc la data de 22.10.2003, tot la sediul 
Primăriei D., la această procedură participând preşedintele comisiei şi membrii evaluatori. În 
conformitate cu cerinţele Manualului de proceduri pentru achiziţiile publice de servicii, 
bunuri şi lucrări, comisia de evaluare a întocmit, printre altele, raportul sesiunii de deschidere 
a ofertelor din 22.10.2003 - formularul G3-ACP 3.18, grilele de verificare a conformităţii cu 
cerinţele administrative – formulare G3-ACP 3.19.1 şi grilele de verificare a conformităţii cu 
cerinţele tehnice – formulare G3-ACP 3.19.2, precum şi raportul de evaluare din 22.10.2003 - 
formularul G3-ACP 3.19.  

După deschiderea ofertelor şi evaluarea acestora de către cei trei experţi, cu consecinţa 
desemnării, drept câştigător al procedurii de selecţie, a SC „E.E.” SA, membrii evaluatori au 
întocmit documentele în cauză, în acest sens C.V. având asupra sa laptopul personal, pe care 
erau completate cu menţiunile corespunzătoare formularele tipizate ale documentaţiei 
solicitate de Manualul de proceduri. După ce membrii evaluatori au semnat documentele 
întocmite, acestea au rămas spre semnare la sediul primăriei, fiind ulterior semnate de primar, 
inculpatul F.Gh., şi de secretarul G.C. 

La data de 27.10.2003, inculpatul F.Gh., în calitate de primar al comunei D. şi 
reprezentant la Consiliului Local, a depus la Agenţia S.A.P.A.R.D. cererea nr. 5069, la care a 
anexat dosarul de atribuire, conţinând inclusiv raportul de deschidere a ofertelor din 
22.10.2003, raportul de evaluare şi grilele de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice şi, 
respectiv, a conformităţii cu cerinţele administrative, documentaţia fiind avizată la data de 
17.11.2003 fără vreo solicitare de completare sau de modificare, beneficiarul Consiliul Local 
D. obţinând astfel acordul de finanţare a achiziţiei.  

Agenţia S.A.P.A.R.D. a decontat în patru tranşe, în perioada 1.04.2004 – 30.06.2005, 
sumele asumate prin contractul cadru de finanţare, inclusiv cele aferente contractului de 
execuţie a branşamentului electric, din banii obţinuţi beneficiarul achitând către SC „E.E.” SA 
contravaloarea lucrărilor de execuţie a branşamentului electric, cu ordinul de plată nr. 
488/16.06.2004, aferent facturii IS ACC nr. 1800761/10.06.2004. 
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Inculpatul F.Gh. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire 
sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 
obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din 
bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 
78/2000, săvârşită în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, alcătuită din 
două acte materiale distincte – depunerea dosarelor privind atribuirea contractului de 
proiectare, la 15.08.2003, şi atribuirea contractului de execuţie a branşamentului electric, la 
27.10.2003, şi înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 2 şi 3 Cod penal, de asemenea în formă 
continuată, prevăzută de art. 41 alin. 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art.33 lit. b Cod penal. 

Dacă acţiunea inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute 
de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, chiar dacă se poate vorbi (prin depunerea ca fiind 
conforme şi complete, a unor documente purtând semnături contrafăcute) de o inducere în 
eroare – prin prezentarea ca fiind completă şi legală a unei documentaţii viciate, instanţa a 
apreciat că aceeaşi acţiune ilicită nu întruneşte, în acelaşi timp, toate elementele constitutive 
ale infracţiunii de înşelăciune. În acest sens, instanţa a avut în vedere latura subiectivă a 
infracţiunii de înşelăciune, care presupune intenţia directă, reprezentarea şi urmărirea, de către 
inculpat, a scopului obţinerii, pentru sine sau pentru altul, a unul folos material injust. Instanţa 
de fond a apreciat că din probatoriul administrat nu rezultă nicidecum care ar fi fost acest 
folos material injust pe care inculpatul l-ar fi urmărit, pentru sine sau pentru altul, şi nici 
condiţiile în care acesta putea fi anticipat şi urmărit. De fapt, nu există date din care să rezulte 
că activitatea de depunere a documentelor purtând semnăturile contrafăcute ar fi urmărit mai 
mult decât completarea documentaţiei şi derularea în continuare a proiectului fără întârzieri 
generate de lipsa efectivă a secretarului comisiei la procedura de atribuire din luna iulie 2003.  

În ceea ce priveşte una dintre condiţiile laturii obiective ale infracţiunii de înşelăciune, 
anume pricinuirea unei pagube, judecătoria a notat următoarele: împrejurarea că în legislaţia 
naţională privind derularea proiectelor cu fonduri nerambursabile din bugetele Comunităţilor 
Europene şi în Regulamentul Comisiei nr. 2988/1995 orice abatere în derularea proiectului 
atrage după sine retragerea, totală sau parţială, a avantajului obţinut nejustificat, ca sancţiune 
aplicată pe cale administrativă chiar de autoritatea care supraveghează modul de derulare a 
proiectului, nu poate echivala cu îndeplinirea, automat, a condiţiilor de existenţă a infracţiunii 
de înşelăciune, mai exact a legăturii de cauzalitate între fapta reţinută în sarcina inculpatului şi 
prejudiciul, într-o măsură destul de mare tehnic, stabilit în patrimoniul A.P.D.R.P. În ceea ce 
priveşte această legătură de cauzalitate, instanţa a apreciat că, din punctul de vedere al 
întrunirii sau nu a elementelor constitutive ale infracţiunii, ţinând cont de conţinutul concret al 
faptei şi de rolul persoanei a cărei semnătură a fost contrafăcută, ea nu rezultă în mod cert în 
cauză. 

În ceea ce priveşte acţiunea ilicită din 27.10.2003, constând în depunerea, la Agenţia 
S.A.P.A.R.D., a documentelor privind procedura de atribuire a contractului de execuţie a 
branşamentului electric, instanţa de fond a precizat pentru început că fiecare act material al 
infracţiunilor deduse judecăţii are a fi probat în mod individual, independent de celelalte acte 
materiale, raţionamentul privind întrunirea sau nu a elementelor constitutive nelăsând loc a se 
presupune că, dacă a depus la 15.08.2003 o documentaţie conţinând menţiuni inexacte sau 
nereale, în cunoştinţă de cauză, inculpatul a comis un act material similar la 27.10.2003 în 
aceleaşi condiţii. 

În acelaşi timp, deşi cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal, 
cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, s-a dispus încetarea procesului penal ca efect al 
prescripţiei răspunderii penale, în argumentarea vinovăţiei inculpatului, din cuprinsul 
rechizitoriului, se susţine că există probe din care rezultă, în mod indubitabil, că inculpatul a 
fost implicat în contrafacerea semnăturilor sau cel puţin a avut cunoştinţă despre aceasta la 
momentul depunerii documentelor – spre deosebire de situaţia documentelor depuse la 
15.08.2003, cu privire la care raportul de expertiză confirmă că purtau semnătura contrafăcută 
chiar de către inculpat a secretarului G.C. 
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Chiar dacă obiectul judecăţii nu îl constituie infracţiunea de fals, instanţa a analizat 
datele privitoare la caracterul contrafăcut sau nu al semnăturilor în discuţie, deoarece de 
autenticitatea semnăturilor respective depinde existenţa elementelor materiale ale ambelor 
infracţiuni pentru care F.Gh. a fost trimis în judecată. 

Având în vedere cele expuse mai sus, instanţa de fond a considerat că asupra întrunirii 
condiţiilor elementului material pentru fiecare dintre infracţiunile pentru care inculpatul F.Gh. 
a fost trimis în judecată – în ceea ce priveşte actele materiale din 27.10.2003, planează un 
dubiu care este de natură să îi profite persoanei acuzate, şi că din probele administrate rezultă 
că evaluatorii au participat la procedura de selecţie din 22.10.2003 şi şi-au exercitat atribuţiile 
de membri ai comisiei de atribuire, neputându-se considera, astfel, că înscrisurile atestau 
împrejurări nereale sau inexacte.  

Instanţa de fond a constatat că, în esenţă, învinuirea se sprijină pe presupunerea că, din 
moment ce, potrivit declaraţiilor date în cursul urmăririi penale de cei trei evaluatori şi de 
secretarul comisiei, semnăturile acestora pe documentele avute în vedere au fost contrafăcute, 
în declaraţiile date la D.N.A. şi D.L.A.F. aceştia nerecunoscându-şi semnăturile şi neputând 
afirma cu certitudine dacă au participat, cu aproximativ şase ani în urmă, la procedura de 
selecţie a ofertelor din 22.10.2003, în mod necesar inculpatul, preşedinte al comisiei şi primar 
al comunei, care trebuia, potrivit regulilor aplicabile procedurii cu Agenţia S.A.P.A.R.D: să 
depună documentaţia spre avizare, a efectuat, a fost implicat în contrafacerea semnăturilor, 
sau cel puţin a avut cunoştinţă despre aceasta. Nici din situaţia de fapt reţinută în actul de 
sesizare nu se poate desprinde o concluzie cu privire la măsura sau modalitatea implicării 
inculpatului în activitatea de contrafacere, la împrejurările în care, dacă nu a fost implicat în 
această activitate, a luat cunoştinţă de ea. 

Prima instanţă a notat că, potrivit declaraţiilor date de inculpatul/martorul G.D., a 
existat o împrejurare în care acesta a semnat documente ce urmau a fi depuse la S.A.P.A.R.D. 
şi trebuiau refăcute, care nu făceau parte din documentaţia de atribuire a contractului în cauză, 
în locul evaluatorilor, cu acordul prealabil al acestora, obţinut telefonic. Această susţinere, 
coroborată cu declaraţiile evaluatorilor, în sensul că exista posibilitatea de a-şi da acest acord 
telefonic, dar numai dacă ar fi participat efectiv la procedura pe care actele o atestau, e de 
natură să demonteze presupunerea că numai inculpatul ar fi putut realiza contrafacerea sau, 
dacă aceasta ar fi fost opera unei alte persoane, aceasta nu s-ar fi putut realiza decât cu 
concursul sau cu ştirea inculpatului. În realitate, mai multe persoane au fost implicate în 
procedura de întocmire şi apoi verificare a documentaţiei, din actele dosarului nereieşind, în 
nici un fel, că F.Gh. ar fi fost implicat în vreun fel în eventuala activitate de contrafacere a 
semnăturilor de pe actele privind atribuirea branşamentului electric.  

Concluzionând, instanţa de prim grad a apreciat că, în ciuda susţinerilor procurorilor, 
cunoaşterea, de către inculpatul F.Gh., a eventualului caracter contrafăcut al semnăturilor 
vizate de actul de sesizare, caracter care nu este nici el, în aprecierea instanţei, suficient 
probat, nu este nicidecum certă şi indubitabilă, în realitate din probele administrate nereieşind 
împrejurări de natură a susţine aceste presupuneri. În fapt, în lipsa unor probe din care să 
rezulte că inculpatul ar fi cunoscut caracterul contrafăcut al semnăturilor la 27.10.2003, când 
a depus documentaţia spre avizare, singura împrejurare care ar putea duce în mod cert la 
concluzia că l-a cunoscut ar fi implicarea sa în activitatea de falsificare, care, cu privire la 
această parte a documentaţiei, nu a fost probată în nici un fel. 

Pentru aceste motive, apreciind că, referitor la actele materiale de înşelăciune din 
15.08.2003 şi 27.10.2003, respectiv la actul material de folosire sau prezentare de documente 
sau declaraţii false, inexacte sau incomplete din 27.10.2003 nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, sub aspectul 
laturii subiective, al săvârşirii cu intenţie a acestora, în temeiul dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. a) 
şi art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură penală, prima instanţă l-a achitat pe inculpatul F.Gh. 
pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul 
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general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, 
prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 – în ceea ce priveşte actul material din data 
de 27.10.2003, constând în prezentarea documentelor privind atribuirea contractului de 
execuţie a branşamentului electric, şi înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 2 şi 3 Cod penal, 
cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. 

În drept, fapta inculpatului F.Gh. care, la data de 15.08.2003, în calitate de preşedinte 
al comisiei de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect realizarea lucrărilor 
de alimentare cu apă în localităţile P.F., S. şi D.V., din comuna D., finanţat în proporţie de 
75% din fonduri europene prin programul S.A.P.A.R.D., a depus la Agenţia S.A.P.A.R.D. 
dosarul de atribuire a respectivului contract, conţinând printre altele o serie de documente în 
care semnăturile secretarului comisiei, G.C., fuseseră contrafăcute, anume raportul sesiunii de 
deschidere a ofertelor din 3.07.2003 - formularul G3-ACP 1.20, lista de verificare pentru 
şedinţa de deschidere a ofertelor de servicii din 3.07.2003 – formular G3 ACP 1.19 şi minuta 
şedinţei de deschidere a ofertelor din 3.07.2003 – formular G3 – ACP 1.22.2, minuta întâlnirii 
pregătitoare din 3.07.2003 – formular G3 ACP 1.22.1, minuta sesiunii de evaluare tehnică din 
4.07.2003 – formular G3 ACP 1.22.3, minuta sesiunii de evaluare financiară din 4.07.2003 – 
formular G3 ACP 1.22.5, concluzia finală din 8.07.2003, în cunoştinţă de cauză, întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de folosire sau prezentare de documente sau declaraţii 
false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul 
general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, 
prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000. 

Din punctul de vedere al instanţei de fond, infracţiunea a fost săvârşită de inculpatul 
F.Gh. cu intenţie indirectă, neexistând date suficiente pentru a concluziona că acesta a urmărit 
obţinerea, pe nedrept – în numele Consiliului Local D. – de fonduri, ci mai degrabă 
manifestând o atitudine indiferentă faţă de acest rezultat, o uşurinţă raportat la neregulile pe 
care le cunoştea în mod vădit, dând prea puţină importanţă unor vicii care afectau respectivele 
documente, având în vedere că era vorba de semnătura secretarului comisiei, care nu putea, 
practic, influenţa procedura de evaluare şi atribuire, şi nu de semnăturile unor membri 
evaluatori.   

Analizând condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa a reţinut că, indiferent de 
calitatea persoanei a cărei semnătură a fost contrafăcută în documentele depuse şi de rolul 
efectiv al a acesteia în procesul de evaluare şi de decizie privind atribuirea contractului, 
acţiunea inculpatului este în mod vădit una ilicită şi săvârşită cu vinovăţie. Pentru antrenarea 
răspunderii sale civile delictuale trebuie însă dovedite existenţa şi întinderea unui prejudiciu, 
precum şi o legătură de cauzalitate între fapta ilicită şi acest prejudiciu. 

Sentinţa a fost recurată, în termen legal, de inculpatul F.Gh. care a criticat-o sub 
aspectul legalităţii şi temeiniciei, vizând temeiul achitării  pentru o serie de fapte, în baza art. 
10 lit. a) Cod procedură penală şi greşita condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute 
de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, arătând că se impune achitarea, în principal, în 
temeiul art. 10 lit. a) Cod procedură penală şi, în subsidiar, în temeiul art. 10 lit. d) Cod 
procedură penală; de procuror, criticând achitarea inculpatului F.Gh. faţă de materialul 
probator administrat în cauză, pedepsele aplicate pentru infracţiunea prev. de art. 18 ind. 1 din 
Legea nr. 78/2000 pentru fapta din 15.08.2003 – fiind nejustificat de mică, şi de partea civilă, 
sub aspectul prejudiciului.  

În continuare, în luna octombrie 2003, Consiliul Local D. a organizat o procedură 
simplificată de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor de branşament electric, pentru 
această procedură depunând oferte, până la termenul limită din 22.10.2003, SC „E.E.” SA, 
pentru o valoare de 359.073.888 lei, SC „E.G.” SRL Iaşi, pentru o valoare de 365.300.000 lei, 
şi SC „E.C.” SRL, pentru o valoare de 360.708.000 lei, iar procedura de selecţie a ofertelor a 
avut loc la data de 22.10.2003, la această procedură participând preşedintele comisiei şi 
membrii evaluatori;  iar comisia de evaluare a întocmit, printre altele, raportul sesiunii de 
deschidere a ofertelor din 22.10.2003, grilele de verificare a conformităţii cu cerinţele 
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administrative şi grilele de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice, precum şi raportul 
de evaluare din 22.10.2003. 

Membrii evaluatori au întocmit documentele în cauză pentru SC „E.E.” SA, în acest 
sens C.V. a completat cu menţiunile corespunzătoare formularele tipizate ale documentaţiei 
solicitate de Manualul de proceduri;  membrii evaluatori le-au semnat şi au rămas spre 
semnare la sediul primăriei, fiind ulterior semnate de primar, inculpatul F.Gh., şi de secretarul 
G.C. 

La data de 27.10.2003, inculpatul F.Gh., în calitate de primar al comunei D. şi 
reprezentant la Consiliului Local, a depus la Agenţia S.A.P.A.R.D. cererea nr. 5069, la care a 
anexat dosarul de atribuire, conţinând inclusiv raportul de deschidere a ofertelor din 
22.10.2003, raportul de evaluare şi grilele de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice şi, 
respectiv, a conformităţii cu cerinţele administrative, documentaţia fiind avizată la data de 
17.11.2003 fără vreo solicitare de completare sau de modificare, beneficiarul Consiliul Local 
D. obţinând astfel acordul de finanţare a achiziţiei. Agenţia S.A.P.A.R.D. a decontat în patru 
tranşe, în perioada 1.04.2004 – 30.06.2005, sumele asumate prin contractul cadru de 
finanţare, inclusiv cele aferente contractului de execuţie a branşamentului electric, din banii 
obţinuţi beneficiarul achitând către SC „E.E.” SA contravaloarea lucrărilor de execuţie a 
branşamentului electric, cu ordinul de plată nr. 488/16.06.2004, aferent facturii IS ACC nr. 
1800761/10.06.2004, iar plata serviciilor de proiectare efectuate de SC „P.” SRL a fost 
realizată prin ordine de plată. 

Dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 prevăd: „Folosirea sau 
prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 
obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din 
bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani 
şi interzicerea unor drepturi.” În acest caz, chiar dacă inculpatul ar fi depus o documentaţie ca 
fiind completă şi conformă cu realitatea deşi conţinea semnături contrafăcute (invocând 
inducerea în eroare), această acţiune ilicită  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
prev. de art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 republicată, însă nu poate întruni în acelaşi timp 
(având aceleaşi acţiuni şi acte materiale ilicite) toate elementele constitutive ale infracţiunii de 
înşelăciune, prev. de art. 215 Cod penal. Infracţiunea de înşelăciune a inculpatului ar 
presupune intenţia directă a acestuia în scopul obţinerii unui folos material injust (pentru sine 
ori pentru altul). 

De asemenea, în legislaţia naţională privind derularea proiectelor cu fonduri 
nerambursabile din bugetele Comunităţilor Europene şi în Regulamentul Comisiei nr. 
2988/1995, orice abatere în derularea proiectului atrage după sine retragerea, totală sau 
parţială, a avantajului obţinut nejustificat, ca sancţiune aplicată pe cale administrativă chiar de 
autoritatea care supraveghează modul de derulare a proiectului, nu poate echivala cu 
îndeplinirea, automat, a condiţiilor de existenţă a infracţiunii de înşelăciune, mai exact a 
legăturii de cauzalitate între fapta reţinută în sarcina inculpatului şi prejudiciul, într-o măsură 
destul de mare tehnic, stabilit în patrimoniul A.P.D.R.P. 

Sub aceleaşi argumente, instanţa de recurs a reţinut că şi întreaga activitate a 
inculpatului din 27.10.2003 (respectiv documentaţia depusă) conţine date inexacte ori nereale 
ce intră sub incidenţă penală şi nu există date suficiente în sensul că semnăturile membrilor 
evaluatori ar fi fost falsificate (atât raportul de evaluare, cât şi contractul încheiat cu societatea 
câştigătoare poartă aceeaşi dată, 22.10.2003, cu celelalte înscrisuri; iar din declaraţiile 
martorilor audiaţi în cursul judecăţii rezultă în mod cert că cei trei experţi au fost prezenţi la 
sediul Primăriei D. la 22.10.2003, iar formularele erau completate fie pe calculatorul de la 
primărie, fie pe laptopul personal al lui C.V.), astfel încât nu s-a demonstrat că documentele 
depuse la SAPARD reflectau împrejurări nereale.  

Faţă de toate argumentele expuse, în baza dispoziţiilor art. 385 ind. 15 pct. 1 lit. b) 
Cod procedură penală, au fost respinse ca nefondate recursurile formulate de procuror, de 
partea civilă şi de inculpatul F.Gh.  
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2. Recurs. Parte civilă . Greşita reţinere şi aplicare a art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc.pen.  
Recunoaşterea faptelor de inculpat are loc după începerea cercetării judecătoreşti, 

situaţie în care nu mai pot fi aplicare dispoziţiile procedurii simplificate. 
La primul termen, judecătorii instanţei întreabă dacă solicită aplicarea art. 320 ind. 1 

C.proc.pen. Instanţa de fond condamnă inculpatul, se propun probe (declaraţie, proces-
verbal, declaraţie notarială a inculpatului, audiere martori). 

La următorul termen de administrare de probe nu se mai audiază martorii (aleşi, 
prezenţi) şi instanţa ia act de incidenţa dispoziţiilor art. 320 ind. 1 C.proc.pen.  

Instanţa de recurs constată că în momentul audierii inculpatului şi propunerii de 
probe cercetarea judecătorească a fost declanşată, nu puteau fi aplicate dispoziţiile art. 320 
ind. 1 C.proc.pen. – inculpatul trebuia judecat conform procedurii normale. 

Instanţa de recurs a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, 
constatând incidente dispoziţiile art. 197 alin. 4 C.proc.pen. prin nerespectarea celor două 
condiţii ale art. 320 ind. 1 C.proc.pen.  

În baza dispoziţiilor art. 385 ind. 9 alin. 3 teza a II-a, ale art. 6 C.proc.pen. şi art. 6 
parag. 1 CEDO privind garantarea dreptului la apărare al inculpatului, s-a trimis cauza spre 
rejudecare la instanţa de fond, întrucât s-a produs o vătămare a drepturilor procesuale ale 
părţilor (inculpatului în cauză). 

Decizia penală nr. 257/07.03.2013  
Prin sentinţa penală nr. 380/07.12.2012, Judecătoria Huşi a dispus condamnarea 

inculpatului T.F. la pedeapsa de 2.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii 
prevăzute şi pedepsite de art. 180 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc.pen. 

În baza art.14;346 C.proc.pen. coroborat cu art. 998-999 C.civ. a fost admisă în parte 
acţiunea civilă formulată de partea civilă C.G şi în consecinţă a fost obligat inculpatul să îi 
achite acestuia suma de 400 lei daune materiale şi 700 lei daune morale. 

Pentru a dispune astfel, Judecătoria Huşi a reţinut următoarele:  
În ziua de 28.08.2011, în jurul orei 19,00, partea vătămată C.G. se afla pe terasa 

magazinului din sat, unde aştepta să îşi ia vaca de la cireadă. Pe terasă erau prezente mai 
multe persoane, printre care şi martorii V.V., M.GH., administratorul magazinului D.R., 
V.VI., precum şi inculpatul T.F. 

Văzându-1 pe vătămat, fără să fie provocat în vreun fel, inculpatul a început să îi 
reproşeze acestuia un conflict pe care, în urmă cu mai mult timp, l-ar fi avut cu tatăl său. 
Pentru a evita un conflict, partea vătămată a plecat de pe terasă, oprindu-se în faţa porţii de la 
intrarea în magazin. Inculpatul, continuând scandalul, 1-a urmat şi după ce s-a apropiat de 
C.G., a început să î1 lovească, mai întâi cu pumnul şi cu capul în zona feţei, apoi cu o sticlă 
de 1/2 litru în zona capului, iar după ce partea vătămată a căzut la pământ, cu picioarele peste 
cap. A încetat să î1 lovească doar la intervenţia martorului D.R., care 1-a luat pe vătămat şi 1-
a dus în magazin. 

Întreaga desfăşurare a conflictului, a fost percepută de martorii oculari V.V., M.GH., 
D.R. şi V.VI., care au confirmat în declaraţiile lor situaţia de fapt mai sus-prezentată. 

Potrivit certificatului medico-legal existent la dosar, partea vătămată C.G. a fost 
internată în spitalul municipal Huşi în perioada 28.08.-07.09.2011 şi a prezentat leziuni 
traumatice de tipul fracturii arc lateral IV, V, VI stânga, hematomului epicranian şi echimozei. 
Leziunile s-au putut produce prin lovire cu mijloace contondente, cu şi de obiecte 
contondente, putând data din 28 august 2011, fiind necesare 17-18 zile de îngrijiri medicale 
de la data producerii leziunilor. 

Asupra laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, forma 
vinovăţiei prevăzută de art. 19 pct.1 lit. a) C.pen., având reprezentarea faptelor sale şi 
urmărind producerea rezultatului. 

Sub aspectul laturii civile, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Înainte de citirea actului de sesizare partea vătămată C.G. s-a constituit parte civilă în 

cauză cu suma de 5.600 lei reprezentând: 700 lei despăgubiri materiale – eliberare certificat 
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medico-legal, contravaloarea combustibilului pentru deplasările la Vaslui la Serviciul 
Medicină Legală, cumpărare medicamente, alimentaţie specială etc., 900 lei despăgubiri 
materiale reprezentând contravaloarea zilelor de muncă în care acesta nu a putu presta munci 
agricole şi a plătit alte persoane pentru efectuarea muncii – şi suma de 4.000 lei despăgubiri 
morale reprezentând o indemnizaţie pentru suferinţele fizice şi psihice produse de atitudinea 
inculpatului. 

Răspunderea civilă a inculpatului este întemeiată pe dispoziţiile art. 998 C.civ., 
deoarece între fapta ilicită a inculpatului şi prejudiciul produs părţii vătămate există legătură 
de cauzalitate. 

Instanţa, în baza art.14 şi 346 C.proc.pen. raportat la art. 998 C.civ., a admis în parte 
acţiunea părţii civile C.G., obligând inculpatul să îi achite acestuia suma de 400 lei daune 
materiale şi suma de 700 lei daune morale. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, inculpatul a fost 
obligat să plătească părţii civile spitalul municipal Huşi suma de 1.741,70 lei reprezentând 
contravaloarea cheltuielilor de spitalizare pentru partea vătămată, totodată luând act că partea 
civilă serviciul de ambulanţă nu s-a constituit parte civilă în cauză. 

În termen legal, sentinţa penală a fost recurată de partea civilă, criticând-o sub aspectul 
legalităţii şi temeiniciei, cu motivaţia că, pe latură penală, în mod greşit instanţa de fond a 
reţinut în favoarea inculpatului aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc.pen., 
întrucât recunoaşterea în totalitate a faptelor a intervenit după începerea cercetării 
judecătoreşti, solicitând reindividualizarea pedepsei. 

Pe latură civilă, recurentul a considerat netemeinică hotărârea instanţei de fond în ceea 
ce priveşte atât cuantificarea despăgubirilor materiale, cât şi a celor morale. 

Curtea a verificat sentinţa penală recurată, în conformitate cu dispoziţiile art. 385 ind. 
6 alin. 1,2,3 C.proc.pen., constatând că inculpatul T.F. a fost trimis în judecată pentru 
săvârşirea infracţiunii de lovire, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 180 alin. 2 C.pen., 
reținându-se prin actul de sesizare s că inculpatul, în ziua de 28.08.2011, în jurul orelor 19,00 
i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele, părţii vătămate C.G., provocându-i 
leziuni a căror vindecare au necesitat un nr. de 17-18 zile de îngrijiri medicale. 

La termenul de judecată din 14 septembrie 2012, motivat de faptul că inculpatul este 
plecat la muncă în străinătate, apărătorul acestuia a depus la dosarul cauzei o declaraţie 
notarială autentificată sub nr. 1699 din 29 iunie 2012, prin care arăta că recunoaşte că a lovit 
pe vătămat cu capul în plină figură şi i-a dat şi un pumn în coaste, menţionând anumite 
circumstanţe. 

Inculpatul a solicitat administrarea unor noi mijloace de probă în exercitarea dreptului 
său la apărare, învederând instanţei prin apărător că doreşte să fie audiaţi martorii din lucrări. 

La acelaşi termen de judecată, partea vătămată C.G. a formulat cerere prin care a 
precizat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 5.600 lei, din care 1.600 lei 
daune materiale şi 4.000 lei daune morale, iar în dovedirea pretenţiilor sale a solicitat proba cu 
înscrisuri şi proba testimonială 

Dispoziţiile art. 320 ind. 1 alin. 1 - 3 C.proc.pen. prevăd: „Până la începerea cercetării 
judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte 
săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în 
baza probelor administrate în faza de urmărire penală. 

Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire 
penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul 
de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în 
circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată. 

La termenul de judecată, instanţa întreabă pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă 
loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le 
însuşeşte, procedează la audierea acestuia şi apoi acordă cuvântul procurorului şi celorlalte 
părţi.” 
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Curtea a constatat că prin declaraţia notarială dată de inculpat, şi propunerea de probe 
- declaraţia părţii civile – a fost declanşată cercetarea judecătorească, astfel încât cererea 
inculpatului privind judecarea conform procedurii simplificate trebuia respinsă şi administrat 
corespunzător probatoriul administrat de inculpat. 

Momentul la care instanţa nu a mai audiat martorii propuși pentru situaţia de fapt şi 
care au fost prezenți în instanță, a fost în cadrul cercetării judecătorești declanşate. 

Prin prisma acestui aspect, ce a constituit şi motiv de recurs al părţii civile, instanţa de 
recurs nu a mai analizat celelalte critici, constatând incidența dispoziţiilor art. 385 ind. 15 pct. 
2 lit. c) C.proc.pen. în referire la art. 385 ind. 9 alin. 3 teza a II-a coroborat cu art. 197 alin. 4 
C.proc.pen. Apreciind că nu au fost respectate cele două condiţii prevăzute de art. 320 ind. 1 
C.proc.pen. şi având în vedere dispoziţiile art. 6 C.proc.pen. şi ale art. 6 parag. 1 C.E.D.O. 
privind garantarea dreptului la apărare al inculpatului, curtea a constatat că se impune 
trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. 

Dreptul la un proces echitabil este un drept complex, întemeiat pe principii şi garanţii 
procesuale, iar încălcarea acestui drept, prin nesocotirea unei dispoziţii legale ce 
reglementează desfăşurarea procesului penal, nu duce automat la concluzia că hotărârea este 
lovită de nulitate absolută, ci se impune trimiterea spre rejudecare la instanţa a cărei hotărâre 
trebuie desfiinţată (casată), întrucât s-a produs o vătămate a drepturilor procesuale. 

În consecință, a fost admis recursul părţii civile, casată sentinţa penală recurată  şi, în 
baza disp. art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. c) C.proc.pen., cauza a fost trimisă Judecătoriei Huși spre 
rejudecare.  

 
3. Discuţii privind aplicarea dispoziţiilor art. 83 C.pen. şi art. 40 ind. 1 C.pen.  

 
Dispoziţiile Deciziei nr.42/2008 dată de Î.C.C.J. în recurs în interesul legii prevăd: 

„În cazul în care instanţa este învestită prin acelaşi act de sesizare cu judecarea a două 
infracţiuni intenţionate, săvârşite de acelaşi inculpat, dintre care una anterior şi cealaltă 
ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile art. 85 din Codul penal. 

Pedeapsa ce va fi executată urmează a fi determinată astfel: 
- se vor aplica pedepse pentru fiecare dintre cele două infracţiuni deduse judecăţii; 
- se va dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei pronunţate 

anterior; 
- se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni, pedeapsa a cărei 

executare a fost iniţial suspendată condiţionat cu pedeapsa care a atras anularea acesteia, 
putându-se adăuga un spor de pedeapsă; 

- pedeapsa rezultantă, astfel determinată, se va contopi, după caz, conform regulilor 
prevăzute la recidiva postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară, cu cea stabilită 
pentru fapta săvârşită în termenul de încercare, putându-se adăuga un spor de pedeapsă.”  

Dispoziţiile art. 40 alin. 1 C.pen. prevăd: „Când după condamnarea definitivă cel 
condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune, înainte de începerea executării pedepsei, în 
timpul executării acesteia sau în stare de evadare, şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de 
lege pentru starea de recidivă, pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de 
infracţiuni.”  

Prin sentinţa penală a instanţei de fond s-a dispus: „Condamnă inculpaţii: 
- C.D.,…, cu antecedente penale, la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a),g), şi i) C.pen. cu 
aplicarea art. 75 lit. c) C.pen.; art.74 lit. a,b şi 76 lit. c C.pen. 

În baza art. 81 şi 82 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei 
fixându-i termen de încercare de 2 ani şi 8 luni. 

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării disp.art.83 C.pen. 
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Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale, în temeiul 
disp.art.71 alin.5 C.pen. dispune şi suspendarea pedepselor accesorii. 

- D.I.-S., minor, cu antecedente penale, la următoarele pedepse: 
- 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 

217 alin. 1 şi 4 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen; 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 208 

alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. i) C.pen; 
- 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 

208 alin. 1 lit. a, g şi i C.pen. şi alin. 2 lit. b C.pen., aceasta din urmă cu aplicarea art. 41 
alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.,art. 99 şi urm. C.pen. şi art. 320 ind. 1 
alin. 1 şi 7 C.proc.pen. 

Constată faptul că cele trei infracţiuni de distrugere prin incendiere reţinute în formă 
continuată (săvârşite în perioada 26.12.2011 -03.01.2012) au fost comise înainte de 
pronunţarea sentinţei penale nr.119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi, prin care inculpatului i 
s-a aplicat pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat şi 
distrugere, cu art.81 şi 110 C.pen., termenul de încercare fiind de 1 an. 

În baza art.85 alin.1 C.pen. anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei 
de 2 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.119/27.03.2012 a 
Judecătoriei Huşi rămasă definitivă prin nerecurare. 

În baza art.33 lit. a C.pen. raportat la art.34 lit. b C.pen. contopeşte pedeapsa de 2 ani 
şi 6 luni închisoare prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată prin 
sentinţa penală nr.119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi, în pedeapsa cea mai grea, respectiv 
în pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

Constată că fapta de furt calificat (comisă la data de 10.04.2012 în dauna părţii 
vătămate A.I.), fapta de furt calificat (comisă în noaptea de 22/23.10.2012 în dauna părţii 
vătămate S.C.) şi fapta de furt calificat (comisă la data de 24.10.2012 în dauna părţii 
vătămate Ţ.L.) au fost săvârşite în formă continuată, în termenul de încercare fixat prin 
sentinţa penală nr. 119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi rămasă definitivă prin nerecurare. 

În baza art.83 C.pen. dispune revocarea suspendării condiţionate a executării 
pedepsei de 2 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.119/27.03.2012 a 
Judecătoriei Huşi, rămasă definitivă prin nerecurare şi cumulează pe rând această pedeapsă 
de 2 luni închisoare cu fiecare din pedepsele de 2 ani închisoare şi respectiv 2 ani şi 2 luni 
închisoare aplicate în prezenta cauză, obţinându-se astfel două pedepse de 2 ani şi 2 luni 
închisoare şi 2 ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art. 33 lit. a C.pen. raportat la art. 34 lit. b) C.pen. contopeşte pedepsele de 2 
ani şi 6 luni închisoare, 2 ani şi 2 luni închisoare şi 2 ani şi 4 luni închisoare, urmând ca 
inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

Pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 C.pen. interzice inculpatului exerciţiul 
drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.(numai după împlinirea vârstei de 
18 ani). 

În baza art. 350 C.proc.pen. menţine starea de arest a inculpatului. 
În temeiul dispoziţiilor art. 88 C.pen. deduce la zi durata reţinerii şi arestării 

preventive a inculpatului începând cu data de 25.10.2012. 
În baza art. 348 C.proc.pen. constată că părţile vătămate Ţ.M., Ţ.L., A.I. şi S.C. şi-au 

recuperat prejudiciile. 
În baza art. 14 şi 346 C.proc.pen. şi art. 998 C.civ. obligă inculpatul în solidar cu 

partea responsabilă civilmente să achite părţii vătămate P.Ş. suma de 25.000 lei, părţii 
vătămate C.V. suma de 3.000 lei, părţii vătămate S.I. suma de 8.000 lei, toate sumele cu titlu 
de despăgubiri. 

Obligă fiecare inculpat, iar pe inculpatul minor D.I.-S. în solidar cu partea 
responsabilă civilmente, să achite câte 700 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de 
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către stat din care câte 300 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu, se stabilesc în 
sarcina Ministerului Justiţiei şi vor fi virate în conturile Baroului Avocaţilor Vaslui.” 

Considerăm că rezolvarea situaţiei juridice a inculpatului a fost nelegal realizată, 
dispoziţiile art. 83 C.pen. fiind greşit aplicate. 

Pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare trebuia contopită cu fiecare dintre 
pedepsele aplicate prin sentinţa recurată pentru infracţiunile de furt calificat. 

Decizia penală nr. 332/28.03.2013 
Prin sentinţa penală nr. 35/8.02.2013 a Judecătoriei Huşi au fost condamnaţi 

inculpaţii: 
- C.D, cu antecedente penale, la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a),g), şi i) C.pen. cu 
aplicarea art. 75 lit. c) C.pen.; art.74 lit. a,b şi 76 lit. c C.pen. 

În baza art. 81 şi 82 C.pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei 
fixându-i termen de încercare de 2 ani şi 8 luni. 

I s-a atras atenţia inculpatului asupra respectării dispoziţiilor art. 83 C.pen. 
Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale, în temeiul 

dispoziţiilor art. 71 alin. 5 C.pen. s-a dispus şi suspendarea pedepselor accesorii. 
- D.I.-S., minor, cu antecedente penale, la următoarele pedepse: 
- 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 

217 alin. 1 şi 4 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen; 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 

1, art. 209 alin. 1 lit. i) C.pen; 
- 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 

208 alin. 1 lit. a, g şi i C.pen. şi alin. 2 lit. b C.pen., aceasta din urmă cu aplicarea art. 41 alin. 
2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.,art. 99 şi urm. C.pen. şi art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 
7 C.proc.pen. 

A constatat instanţa că cele trei infracţiuni de distrugere prin incendiere reţinute în 
formă continuată (săvârşite în perioada 26.12.2011 -03.01.2012) au fost comise înainte de 
pronunţarea sentinţei penale nr.119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi, prin care inculpatului i s-
a aplicat pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat şi 
distrugere, cu art.81 şi 110 C.pen., termenul de încercare fiind de 1 an. 

În baza art.85 alin.1 C.pen. a fost anulată suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei de 2 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.119/27.03.2012 a 
Judecătoriei Huşi, rămasă definitivă prin nerecurare. 

În baza art. 33 lit. a C.pen. raportat la art. 34 lit. b C.pen. a fost contopită pedeapsa de 
2 ani şi 6 luni închisoare din prezenta sentinţă, cu pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată prin 
sentinţa penală nr. 119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi, în pedeapsa cea mai grea, respectiv în 
pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

Judecătoria a constatat că fapta de furt calificat (comisă la data de 10.04.2012 în dauna 
părţii vătămate A.I.), fapta de furt calificat (comisă în noaptea de 22/23.10.2012 în dauna 
părţii vătămate S.C.) şi fapta de furt calificat (comisă la data de 24.10.2012 în dauna părţii 
vătămate Ţ.L.) au fost săvârşite în formă continuată, în termenul de încercare fixat prin 
sentinţa penală nr. 119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi rămasă definitivă prin nerecurare. 

În baza art. 83 C.pen. s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării 
pedepsei de 2 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 119/27.03.2012 a 
Judecătoriei Huşi, rămasă definitivă prin nerecurare şi a cumulat pe rând această pedeapsă de 
2 luni închisoare cu fiecare din pedepsele de 2 ani închisoare şi respectiv 2 ani şi 2 luni 
închisoare aplicate în prezenta cauză, obţinându-se astfel două pedepse de 2 ani şi 2 luni 
închisoare şi 2 ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art. 33 lit. a C.pen. raportat la art. 34 lit. b) C.pen. au fost contopite pedepsele 
de 2 ani şi 6 luni închisoare, 2 ani şi 2 luni închisoare şi 2 ani şi 4 luni închisoare, urmând ca 
inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare. 
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Pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 C.pen. i-a fost interzis inculpatului exerciţiul 
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.(numai după împlinirea vârstei 
de 18 ani). 

În baza art. 350 C.proc.pen. a fost menţinută starea de arest a inculpatului. 
În temeiul dispoziţiilor art. 88 C.pen. s-a dedus la zi durata reţinerii şi arestării 

preventive a inculpatului începând cu data de 25.10.2012. 
În baza art. 348 C.proc.pen. s-a constatat că părţile vătămate Ţ.M., Ţ.L., A.I. şi S.C. 

şi-au recuperat prejudiciile. 
În baza art. 14 şi 346 C.proc.pen. şi art. 998 C.civ. a fost obligat inculpatul, în solidar 

cu partea responsabilă civilmente, să achite părţii vătămate P.Ş. suma de 25.000 lei, părţii 
vătămate C.V. suma de 3.000 lei, părţii vătămate S.I. suma de 8.000 lei, toate sumele cu titlu 
de despăgubiri. 

A obligat fiecare inculpat, iar pe inculpatul minor D.I.-S. în solidar cu partea 
responsabilă civilmente, să achite câte 700 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către 
stat din care câte 300 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu, stabilite în sarcina 
Ministerului Justiţiei spre a fi virate în conturile Baroului Vaslui. 

În drept, faptele inculpatului D.I.-S. care, în perioada 26.12.2011 - 03.01.2012, a 
distrus prin incendiere furajele părţilor vătămate P.Ş., C.V. şi S.I., apoi în ziua de 10.04.2012 
a pătruns prin escaladare în curtea locuinţei pârtii vătămate A.I. de unde a sustras un miel în 
noaptea de 22/23.10.2012 l-a ajutat pe inculpatul C.D. ca sustragă prin escaladare de la stâna 
numitului S.C. un cârlan, iar în ziua de 24.10.2012, după ce a pătruns prin efracţie în locuinţa 
părţii vătămate Ţ.M., cu intenţia de a sustrage bunuri, a mers la locuinţa părţii vătămate Ţ.L., 
unde a pătruns prin escaladare şi a sustras un telefon mobil cu încărcător şi două portofele în 
care se aflau un act de identitate şi suma de 170 lei, întrunesc elementele constitutive ale unei 
infracţiuni de distrugere prin incendiere în forma continuată şi doua infracţiuni de furt 
calificat din care una în formă continuată,  fapte prevăzute şi pedepsite de alin. 217 alin. 1 şi 4 
C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1 lit. i) C.pen., art. 
208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.pen. şi alin. 2 lit. b C.pen., aceasta din urmă cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. şi art. 99 şi urm. C.pen. 

Fapta inculpatului C.D. care, în noaptea de 22/23.10. 2012, cu complicitatea 
inculpatului D.I.-S., a sustras prin escaladare de la stâna părţii vătămate S.C., un cârlan, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită 
de art. 208 alin. 1, art. 209 alin.1 lit. a, g şi i C.pen., cu aplicarea art. 75 lit. c C.pen. 

Sub aspectul încadrării juridice reţinute în rechizitoriu, instanţa de fond a avut în 
vedere că probatoriul administrat relevă că faptele inculpaţilor îndeplinesc sub aspect obiectiv 
şi subiectiv conţinutul infracţiunilor prevăzute de art. 217 alin. 1 şi 4 C.pen. şi art. 208, 209 
C.pen.  

Astfel, din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că prin fapta de 
sustragere şi însuşire pe  nedrept a bunurilor persoanelor vătămate din locuinţa acestora, a fost 
realizat elementul material al infracţiunii de furt calificat, constând în acţiunea de luare a 
bunurilor mobile din posesia altei persoane, fără consimţământul acesteia. 

Au fost realizate cele două activităţi specifice acţiunii de luare, respectiv deposedarea 
şi imposedare, precum şi urmarea socialmente periculoasă produsă, paguba materială. 

Judecătoria a reţinut că infracţiunea de furt a fost săvârşită în formă agravantă, 
întrucât, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. 1 lit. a,g şi i C.pen., constituie agravantă 
săvârşirea infracţiunii de furt de către două persoane, în timpul nopţii şi prin efracţie. 

Asupra laturii subiective, inculpaţii au săvârşit infracţiunile cu intenţie directă, forma 
vinovăţiei prevăzută de art. 19 pct.1 lit. a) C.pen., având reprezentarea faptelor lor şi urmărind 
producerea rezultatului, bunurile fiind luate în scopul însuşirii pe nedrept. 

Intenţia inculpaţilor rezultă din mijloacele de probă administrate precum şi din 
declaraţia acestora de recunoaştere a faptelor. 
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Apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 
C.proc.pen., în sensul că faptele comise de inculpaţi există, constituie infracţiuni şi au fost 
săvârşite cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa a dispus antrenarea răspunderii 
penale a acestora. 

La proporţionalizarea pedepselor aplicate pentru fiecare dintre infracţiunile săvârşite, 
instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 alin.1 
C.pen, în acest sens ţinându-se seama de limitele de pedeapsă prevăzute de art. 217 alin. 1 şi 4 
C.pen. şi art. 208, art. 209 C.pen., de gradul de pericol social concret dat de circumstanţele 
reale ale faptelor, de urmările care s-au produs (paguba produsă părţilor vătămate evaluată la 
suma de 29.410 lei), de momentul săvârşirii faptelor (în timpul nopţii, de două persoane) 
precum şi de persoana inculpaţilor. 

Astfel, inculpatul D.I.-S. este minor, la data săvârşirii primei faptei împlinise 16 ani, 
iar la momentul judecăţii are 17 de ani, nu are ocupaţie, a abandonat cursurile şcolare şi este 
cunoscut cu antecedente penale (prin sentinţa penală nr. 154/10.05.2011 a Judecătoriei Huşi i-
a fost aplicată măsura educativă a mustrării, pentru comiterea infracţiunilor de violare de 
domiciliu şi furt calificat; prin sentinţa penală nr. 119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi a fost 
condamnat la pedeapsa de 2 luni închisoare cu aplicarea art. 81 şi 110 C.pen., pentru 
comiterea infracţiunilor de furt şi distrugere, termenul de încercare fiind de 1 an). 

Ţinând cont de faptul că cele trei infracţiuni de distrugere prin incendiere, reţinute în 
forma continuată, au fost comise înainte de pronunţarea sentinţei penale nr.119/27.03.2012 
prin care inculpatului i-a fost aplicată o pedeapsă cu închisoarea cu suspendarea condiţionată 
a executării, în raport cu aceste infracţiuni sunt aplicabile dispoziţiile art. 85 C.pen. privind 
anularea suspendării condiţionate. În această situaţie, după ce judecătoria a dispus anularea 
suspendării condiţionate a pedepsei de 2 luni, a aplicat regulile concursului de infracţiuni, 
între această pedeapsă şi cea stabilită pentru fapta de distrugere prin incendiere în formă 
continuată. 

De asemenea, atât fapta de furt calificat din data de 10.04.2012, cât şi cele trei furturi 
calificate reţinute în forma continuată şi comise în perioada 22-24.10.2012, au fost săvârşite 
în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 luni, situaţie în 
care sunt aplicabile dispoziţiile art. 83 C.pen., care reglementează revocarea suspendării 
condiţionate, în această situaţie, după ce instanţa de judecată a aplicat regulile concursului de 
infracţiuni, între cele trei pedepse stabilite pentru faptele de distrugere (pedeapsa rezultantă ca 
urmare a anulării suspendării condiţionate) şi celelalte două fapte de furt calificat, a dispus 
revocarea suspendare condiţionate potrivit  art. 83 C.pen. şi pedeapsa de 2 luni a fost 
cumulată cu pedeapsa rezultantă în arma aplicării concursului de infracţiuni mai sus amintit. 

Inculpatul C.D. este în vârstă de 37 de ani, nu este căsătorit, este cioban la o stână şi 
este cunoscut cu antecedente penale. Din fişa de casier a rezultat că anterior a mai fost 
condamnat la pedepse privative de libertate pentru comiterea unor fapte asemănătoare, însă în 
raport cu ambele condamnări a intervenit reabilitarea judecătorească, astfel că în sarcina  sa 
nu poate fi reţinută starea  de recidivă. 

Totodată, în considerarea dispoziţiilor art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc.pen. aplicabile în 
speţă, ca urmare a recunoaşterii necondiţionate a faptelor de inculpatul D.I.-S., judecătoria a 
stabilit o pedeapsă situată în limitele pedepselor reduse cu o treime.  

Având în vedere circumstanţele reale şi personale ale inculpatului C.D., cunoscut cu 
antecedente penale, de atitudinea sinceră şi cooperantă pe care acesta a avut-o în timpul 
procesului penal, de recunoaştere şi de regret a săvârşirii faptelor, instanţa i-a acordat 
circumstanţe juridice atenuante prevăzute de art. 74 lit. a şi b C.pen., dispunând ca în baza art. 
76 lit. c C.pen., coborârea pedepselor aplicate sub minimul special prevăzut de lege pentru 
infracţiunea de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. 
a,g şi i C.pen. 

Potrivit art. 52 C.pen., pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de 
reeducare a condamnatului, scopul ei fiind prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Pentru ca 
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pedeapsa să îşi realizeze funcţiile şi scopul, aceasta trebuie să corespundă sub aspectul duratei 
şi naturii sale, gravităţii faptei comise. 

Faţă de cele menţionate, având în vedere circumstanţele în care au fost comise faptele 
(noaptea, prin efracţie, de două persoane) precum şi minoratul inculpatului D.I.-S., judecătoria 
a apreciat că scopul pedepsei, în egală măsură preventiv şi educativ, poate fi atins prin 
aplicarea unor pedepse cu executare în regim de detenţie. 

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b C.pen., a contopit pedepsele, urmând ca inculpatul să 
execute pedeapsa cea mai grea. 

Raportat acestor considerente, în baza art. 81 şi 82 C.pen. s-a dispus suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei, fixându-i-se inculpatului termen de încercare şi atrăgându-
i-se atenţia acestuia asupra respectării dispoziţiilor art. 83 C.pen. 

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale, în temeiul 
dispoziţiilor art. 71 alin. 5 C.pen. s-a dispus şi suspendarea pedepselor accesorii. 

Sub aspectul laturii civile, judecătoria a reţinut următoarele: 
Înainte de citirea actului de sesizare, partea vătămată P.Ş. s-a constituit parte civilă în 

cauză cu suma de 25.000 lei, partea vătămată C.V. cu suma de 3.000 lei, partea vătămată S.I. 
cu suma de 8.000 lei, toate sumele cu titlul de despăgubiri.  

Răspunderea civilă a inculpatului D.I.-S. este întemeiată pe dispoziţiile art. 998 C.civ., 
deoarece acesta acţionând cu intenţie a distrus bunurile aparţinând părţilor vătămate. 

În termen legal, inculpatul D.I.-S. a recurat sentinţa penală sus-menţionată, solicitând 
reindividualizarea pedepsei aplicate, invocând circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii 
faptei, starea de minoritate. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 385 ind. 6 alin. 1,2,3 C.proc.pen., instanţa de recurs 
a analizat sentinţa penală recurată, constatând: 

Instanţa de recurs a reevaluat probatoriul, constatând că situaţia de fapt reţinută de 
prima instanţă şi încadrarea juridică – faţă de inculpatul D.I.-S. – este legală şi temeinică. 

Sub aspectul individualizării pedepsei aplicate inculpatului D.I.-S. au fost evaluate just 
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen. raportat la circumstanţele 
reale ale săvârşirii faptelor de inculpatul D.I.-S. şi circumstanţele personale ale acestuia. 

Într-adevăr, starea de minoritate în care acesta a săvârşit infracţiunile pentru care 
acesta a fost condamnat atât anterior (sentinţa penală nr.119/2012 a Judecătoriei Huşi), cât şi 
prin sentinţa penală recurată – au fost avute în vedere în stabilirea cuantumului pedepselor, 
precum şi dispoziţiile art. 320 ind. 1 C.proc.pen., însă întreaga activitate infracţională, 
prejudiciile produse, momentul săvârşirii faptelor – în timpul nopţii – constituie circumstanţe 
ce au amplificat gradul de pericol social al infracţiunilor săvârşite. 

De asemenea, potrivit art. 52 C.pen., pedeapsa este o măsură de constrângere şi un 
mijloc de reeducare a condamnatului, scopul ei fiind prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. 
Pentru ca pedeapsa să îşi realizeze funcţiile şi scopul, aceasta trebuie să corespundă sub 
aspectul duratei şi naturii sale, gravităţii faptei comise. Faţă de cele menţionate, având în 
vedere circumstanţele în care au fost comise faptele (noaptea, prin efracţie, de două persoane) 
precum şi minoratul inculpatului D.I.-S., curtea de apel a apreciat că scopul pedepsei, în egală 
măsură preventiv şi educativ, poate fi atins prin aplicarea unor pedepse cu executare în regim 
de detenţie. 

Prin prisma acestor argumente, reducerea cuantumului pedepselor aplicate şi aplicarea 
unei pedepse neprivative de libertate nu este justificată faţă de inculpatul D.I.-S. 

Instanţa de recurs apreciind, însă, asupra tehnicii de rezolvare a situaţiei juridice a 
inculpatului  D.I.-S., de către instanţa de fond, a constatat unele vicii ce impun casarea în 
parte, în latură penală, a sentinţei penale recurate, recursul inculpatului D.I.-S. fiind întemeiat 
şi admis sub acest considerent, în baza dispoziţiilor art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. c) C.proc.pen., 
în rejudecare urmând a fi descontopite pedepsele aplicate inculpatului D.I.-S. pentru 
infracţiunile de distrugere şi furt calificat şi menţinute dispoziţiile instanţei de fond privind 
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constatarea că infracţiunea de distrugere a fost comisă înainte de rămânerea definitivă a 
sentinţei penale nr.119/2012 a Judecătoriei Huşi. 

Curtea de apel a constatat că instanța de fond greşit a aplicat dispoziţiile art. 83 C.pen., 
prin care s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 luni închisoare 
aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi, rămasă 
definitivă prin nerecurare şi a cumulat pe rând această pedeapsă de 2 luni închisoare cu fiecare 
din pedepsele de 2 ani închisoare şi respectiv 2 ani şi 2 luni închisoare aplicate în cauză, 
obţinându-se astfel două pedepse de 2 ani şi 2 luni închisoare şi 2 ani şi 4 luni închisoare. 

S-au încălcat astfel dispoziţiile deciziei nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, dată în recurs în interesul legii, care prevede că:  

„În cazul în care instanţa este învestită prin acelaşi act de sesizare cu judecarea a două 
infracţiuni intenţionate, săvârşite de acelaşi inculpat, dintre care una anterior şi cealaltă 
ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile art. 85 din Codul penal.  

Pedeapsa ce va fi executată urmează a fi determinată astfel:  
- se vor aplica pedepse pentru fiecare dintre cele două infracţiuni deduse judecăţii; 
- se va dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei pronunţate 

anterior;  
- se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni, pedeapsa a cărei 

executare a fost iniţial suspendată condiţionat cu pedeapsa care a atras anularea acesteia, 
putându-se adăuga un spor de pedeapsă;  

- pedeapsa rezultantă, astfel determinată, se va contopi, după caz, conform regulilor 
prevăzute la recidiva postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară, cu cea stabilită pentru 
fapta săvârşită în termenul de încercare, putându-se adăuga un spor de pedeapsă.” 

În consecinţă, curtea a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare în 
pedepsele componente de: 

- 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 217 alin. 1, 4 C.pen. , cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 C.pen. şi art. 320 ind. 1 C.proc.pen.;  

- 2 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1, lit. i C.pen., 
art. 99 C.pen. şi art. 320 ind. 1 C.proc.pen.; 

- 2 ani şi 2 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1, lit. a, g, i, alin. 
2, lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 C.pen. şi art. 320 ind. 1 C.proc.pen.  şi 

- pedeapsa de 2 luni aplicată prin sentinţa penală nr. 119/27.03.2012 a Judecătoriei 
Huşi. 

Au fost menţinute dispoziţiile primei instanţe privind constatarea că infracţiunea de 
distrugere, prev. de art. 217 alin.1, 4 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. a fost comisă 
înainte de rămânerea definitivă a sentinţei penale nr. 119/2012 a Judecătoriei Huşi. 

A fost menţinută dispoziţia privind anularea suspendării condiţionate a executării 
pedepsei de 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 119/2012 şi cea privind 
contopirea pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare (aplicată prin sentinţa penală recurată) cu 
pedeapsa de 2 luni închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr. 119/2012 a Judecătoriei Huşi) 
în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

A fost menţinută dispoziţia privind constatarea că fapta de furt calificat prev. de art. 
208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. i C.pen., art. 99 C.pen. şi art. 320 ind. 1 C.proc.pen. comisă la 
data de 10.04.2012 în dauna părţii vătămate A.I., fapta de furt calificat comisă în dauna părţii 
vătămate S.C. şi fapta de furt calificat comisă în dauna părţii vătămate Ţ.L. au fost săvârşite în 
formă continuată în termenul de încercare fixat prin sentinţa penală nr. 119/27.03.2012 a 
Judecătoriei Huşi.  

A fost înlăturată dispoziţia privind aplicarea art. 83 C.pen. privind revocarea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa 
penală nr. 119/2012 a Judecătoriei Huşi şi cumularea acestei pedepse cu fiecare din pedepsele 
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de 2 ani închisoare şi respectiv 2 ani şi 2 luni închisoare, precum şi dispoziţia privind 
contopirea pedepselor menţionate. 

În baza dispoziţiilor art. 40 alin. 1 C.pen., art. 33 lit. a C.pen., art. 34 lit. b C.pen. a 
fost contopită pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare cu pedepsele de 2 ani 
închisoare şi de 2 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa recurată pentru infracţiunile de 
furt calificat, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni 
închisoare. 

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate. 
 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 

1. Persoană asigurată la o casă de asigurări de sănătate sectorială. Dreptul Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate de a emite, prin casa judeţeană competentă, 
acte de impunere, în cazul neplăţii de către asiguratul altei case, a contribuţiei 
datorate F.N.U.A.S.S. pentru veniturile obţinute din exercitarea unei activităţi 
independente, alta decât cea avută în vedere la încheierea contractului de 
asigurare de sănătate 

Faptul că o persoană a încheiat un contract de asigurare cu o casă de asigurări de 
sănătate sectorială, în considerarea fostei calităţi de poliţist a acesteia şi a statutului actual 
de pensionar din sistemul M.A.I., nu împiedică C.N.A.S. ca, prin casa judeţeană, să emită o 
decizie de impunere pentru încasarea contribuţiei datorate de cel în cauză, corespunzătoare 
veniturilor realizate de acesta din exercitarea unei profesii libere, respectiv aceea de expert 
tehnic, dat fiind rolul preponderent conferit de legiuitor Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate în gestionarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Temei de drept: Legea nr. 95/2006 

Decizia civilă nr. 870/18.03.2013  

Prin sentinţa nr. 2051/CA/27.09.2012, Tribunalul Iaşi a admis acţiunea reclamantului 
N.D.-N., în contradictoriu cu pârâta casa judeţeană de asigurări de sănătate, în sensul că a 
anulat decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 180-570/2011, precum şi decizia de impunere 
nr. 11026/2011. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin decizia de impunere nr. 
11.026/31.10.2011 emisă de pârâtă, în sarcina reclamantului a fost stabilită obligaţia de plată 
a sumei de 7.242 lei, reprezentând contribuţia la Fondul de asigurări de sănătate, a sumei de 
3.485 lei cu titlu de dobânzi, şi a sumei de 1.080 lei cu titlu de penalităţi de întârziere, sume 
datorate pentru perioada ianuarie 2006 - septembrie 2011, că, prin decizia nr. 180-570/2011, 
contestaţia formulată împotriva actului administrativ-fiscal menţionat a fost respinsă, precum 
şi faptul că, potrivit art. 211 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, reclamantul are statut de asigurat. 

Raportându-se la prevederile art. 209 din Legea nr. 95/2006, prima instanţă a reţinut 
că gestionarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează atât prin 
intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cât şi prin Casa de Asigurări de 
Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi respectiv prin Casa de Asigurări 
de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, 
precum şi faptul că, în conformitate cu art. 216 din acelaşi act normativ, în cazul neachitării la 
termen a contribuţiilor datorate de persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea 
veniturilor se face de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, CNAS, prin casele de 
asigurări sau persoane fizice sau juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de 
executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite fondului şi a majorărilor de întârziere, în 
condiţiile O.G. nr. 92/2003. 
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Reţinând că reclamantul a realizat venituri impozabile, din desfăşurarea unei activităţi 
independente, care sunt supuse impozitului pe venit, prima instanţă a apreciat că acesta avea 
obligaţia legală de a plăti o contribuţie lunară, către FNUASS, sub forma unei cote 
procentuale, aplicată asupra veniturilor impozabile, şi obligaţia de a depune declaraţiile 
prevăzute de O.G. nr. 92/2003 şi de art. 215 din Legea nr. 95/2006; urmând ca în cazul în care 
atare obligaţii nu ar fi fost îndeplinite, stabilirea sarcinii fiscale să se realizeze prin emiterea 
unei decizii de impunere, din oficiu, de organul competent să gestioneze Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate. 

Raportându-se la acest cadru normativ, prima instanţă a apreciat că încasarea sumelor 
cuvenite bugetului Fondului şi a accesoriilor aferente revine în competenţa caselor de 
asigurări sociale de sănătate judeţene, a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, şi respectiv Casei Asigurărilor de 
Sănătate a Ministerului Transporturilor, şi că, în lipsa unui contract de asigurare, încheiat cu 
emitentul actelor administrativ-fiscale contestate în prezenta cauză, respectiv cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Iaşi, dreptul de a pretinde plata contribuţiei neachitate revine exclusiv 
casei de asigurări de sănătate cu care reclamantul se află în raporturi juridice, respectiv 
CASAOPSNAJ, şi nu pârâtei, considerente pentru care acţiunea a fost admisă, în sensul 
anulării actelor contestate, considerate a nu fi fost emise de persoana cu care reclamantul se 
află în raporturi juridice. 

Împotriva acestei sentinţe a introdus recurs pârâta casa judeţeană de asigurări de 
sănătate.  

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziţiilor legale aplicabile, curtea de apel a constatat că N.D.-N. a avut statut de poliţist, că 
el a fost pensionat în baza deciziei nr. 138307/2005, emisă de Casa de Pensii a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, şi că, în anul 2005, cel în cauză a solicitat să fie înscris ca 
asigurat la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi 
Autorităţii Judecătoreşti, unde figurează şi în prezent. 

Curtea a mai constatat că, independent de calitatea de pensionar, reclamantul-intimat 
este titular al unui cabinet de expertiză tehnică judiciară şi că, din desfăşurarea acestei 
activităţi independente, el a realizat venituri, pe care, le-a declarat, anual, la administraţia 
finanţelor publice municipale, entitate a cărei bază de date pârâta-recurentă a accesat-o, în 
conformitate cu Protocolul încheiat cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în anul 
2007, date pe care casa judeţeană de asigurări de sănătate s-a întemeiat la emiterea deciziei de 
impunere nr. 11026/2011. 

În raport de această situaţie de fapt, curtea de apel a constatat că raportul juridic născut 
din faptul emiterii deciziei de impunere menţionate este unul de natură fiscală, supus 
reglementărilor cuprinse în O.G. nr. 92/2003, şi că izvorul de drept al obligaţiei de plată, 
stabilită în sarcina reclamantului-intimat, îl constituie prevederile art. 209 din Legea nr. 
95/2006, care stabilesc că Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se constituie, 
printre altele, şi din contribuţia persoanelor fizice; art. 215 din acelaşi act normativ stabilind 
că obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine şi „persoanelor 
care exercită profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi 
independente, precum este profesia de expert tehnic, profesie pe care reclamantul o exercită în 
baza autorizaţiei emisă de Ministerul Justiţiei. 

Din această perspectivă, curtea de apel a apreciat că, în conformitate cu principiile ce 
stau la baza Legii nr. 95/2006, în cauză se impune separarea chestiunilor ce ţin de încheierea 
şi executarea contractului de asigurări sociale de sănătate, de chestiunile ce nasc din faptul 
desfăşurării de reclamantul-intimat a unei profesii libere şi a realizării de venituri din această 
activitate independentă; venituri pe care s-a dovedit că nu le-a declarat casei de asigurări de 
sănătate cu care se află în raporturi contractuale şi că nici nu a plătit contribuţia 
corespunzătoare în contul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel cum 
dispoziţiile art. 215 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 îl obligau. 
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Această separare este impusă chiar de prevederile art. 216 din Legea nr. 95/2006, care 
stabilesc că: „În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de 
către persoanele fizice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate procedează, prin casele de 
asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, la aplicarea măsurilor de executare silită 
pentru încasarea sumelor cuvenite fondului şi a majorărilor de întârziere în condiţiile O.G. nr. 
92/2003”. 

Coroborând dispoziţiile art. 209 alin. 3, art. 215 alin. 3 şi art. 216 din Legea nr. 
95/2006, cu prevederile art. 1 alin. 2 şi 3 din Normele metodologice privind stabilirea 
documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru aplicarea 
măsurilor de executare silită, pentru încasarea sumelor datorate Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul nr. 617/2007 al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, curtea de apel a constatat că, deşi, în mod legal, funcţionează mai multe 
case de asigurări de sănătate, iar asiguraţii sunt liberi să îşi aleagă casa la care doresc să se 
asigure, acest fapt nu diminuează, în vreun fel poziţia instituţională şi atribuţiile Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, căreia legiuitorul i-a recunoscut un rol preponderent, atât 
în ceea ce priveşte gestionarea FNUASS, dar mai, ales în ceea ce priveşte colectarea 
contribuţiilor, din moment ce, în mod repetat, în conţinutul reglementărilor evocate, se 
foloseşte sintagma „CNAS, prin casele de asigurări”. 

De altfel, atât din conţinutul art. 216 din Legea nr. 95/2006, dar şi a prevederilor art. 1 
din Normele aprobate prin Ordinul CNAS nr. 617/2007, rezultă că: „Colectarea contribuţiilor 
persoanelor fizice sau juridice se face în contul unic deschis pe seama CNAS, prin CAS”, că 
în activitatea de colectare a contribuţiilor neachitate, datorate fondului de către persoanele, 
fizice, pot fi antrenate şi alte persoane decât casele de asigurări de sănătate, respectiv 
„persoane fizice ori juridice specializate”, şi că în activitatea de colectare a acestor venituri se 
urmează procedura instituită prin O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Fiind dovedit faptul că reclamantul-intimat a obţinut venituri din exercitarea profesiei 
de expert tehnic, activitate care se înscrie în categoria profesiilor libere, fiind enumerată ca 
atare la art. 6 alin. 3 din Normele metodologice evocate, şi că el nu a depus vreo declaraţie în 
acest sens, şi nici nu a efectuat vreo plată în contul contribuţiei datorate FNUASS, curtea de 
apel a apreciat că, în ceea ce priveşte colectarea contribuţiei corespunzătoare veniturilor 
obţinute din activităţi independente, nedeclarate nici CNAS şi nici unei alte case de asigurări 
de sănătate, pârâta-recurentă era în drept să stabilească, din oficiu, cuantumul acestor obligaţii 
şi să emită o decizie de impunere, întrucât în acest caz ea a acţionat, prin voinţa legiuitorului, 
în vederea realizării unuia din scopurile pentru care a fost înfiinţată Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, şi anume acela de a colecta într-un cont unic, deschis pe seama CNAS, 
contribuţiile datorate Fondului de către asiguraţii, care, deşi realizau venituri impozabile, din 
motive imputabile lor, au omis să le declare casei cu care se aflau în raporturi contractuale sau 
casei ce funcţiona la nivelul structurii teritoriale pe raza căreia cei în cauză îşi aveau 
domiciliul. 

De altfel, atât din conţinutul prevederilor Statutului Casei Asigurărilor de Sănătate a 
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, cât şi din cuprinsul 
adresei nr. CR-F 262/2013, nu rezultă că, la nivelul acestei case, se urmăreşte identificarea 
contribuabililor care se sustrag de la obligaţia de a declara activităţile generatoare de venituri, 
altele decât cele avute în vedere la încheierea contractului de asigurare, şi de la obligaţia de 
plată a contribuţiei aferente activităţilor independente desfăşurate, altele decât cele care fac 
obiect al contractului de asigurare, printre atribuţiile menţionatei case de asigurări figurând 
doar atribuţii precum „colectarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate de la 
asiguraţi şi de la angajatori”, „administrarea fondului propriu”, şi „controlarea modului de 
colectare de către angajatori a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi utilizarea de 
către furnizorii de servicii medicale a sumelor plătite pentru prestaţiile efectuate. 

Coroborând aceste prevederi cu dispoziţiile art. 216 din Legea nr. 95/2006, curtea a 
apreciat că legiuitorul a înţeles să implice, în primul rând, Casa Naţională de Asigurări de 
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Sănătate (şi implicit structurile teritoriale ale acesteia) în activitatea de colectare a 
contribuţiilor datorate FNUASS de către asiguraţii care nu şi-au îndeplinit la termen sau care 
s-au sustras, precum este cazul reclamantului în cauză, de la plata contribuţiei aferentă 
veniturilor realizate din profesii libere, concomitent cu venituri realizate din pensie, 
conferindu-i în acest sens dreptul de a se folosi de procedurile prevăzute de O.G. nr. 92/2003 
pentru a realiza, silit, încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului asigurărilor de sănătate, 
şi în mod implicit de a emite acte de autoritate care să facă posibilă această executare silită. 

În exercitarea acestui atribut, casa de asigurări nu este condiţionată de îndeplinirea 
altor obligaţii decât cele prescrise de Codul de procedură fiscală, neavând nici o semnificaţie 
sau urmări juridice în ceea ce priveşte legalitatea actelor administrativ-fiscale emise sau în 
ceea ce priveşte întinderea ori existenţa obligaţiei, pretinsa neîndeplinire a obligaţiei de 
informare, evocată de intimat, întrucât, chiar real fiind acest fapt, el nu poate conduce la 
anularea deciziei de impunere şi la exonerarea contribuabilului de obligaţia de plată, acesta 
neputându-se prevala de pretinsa culpă a creditorului obligaţiei de plată, tot astfel cum el nu 
se poate prevala de necunoaşterea legii; nimic neîmpiedicându-l pe reclamant să declare 
CASAOPSNAJ veniturile obţinute din desfăşurarea activităţii de expert tehnic, activitatea de 
care respectiva casă de asigurări nu avea cunoştinţă, ca una ce nu a fost menţionată în 
contractul de asigurare încheiat. 

Drept urmare, constatând că s-a făcut o greşită aplicare a legii, neţinându-se seama de 
faptul că existenţa unui contract de asigurare, cu o altă casă decât cea chemată în judecată, nu 
o împiedica pe aceasta să acţioneze, prin voinţa legiuitorului, pentru a obţine încasarea silită a 
contribuţiilor datorate FNUASS, corespunzătoare veniturilor obţinute din exercitarea profesiei 
de expert tehnic, venituri ce nu au fost declarate, din culpa exclusivă a contribuabilului, 
uzându-se de procedura consacrată de art. 85 alin. 1 lit. b) din OG nr. 92/2003, curtea de apel, 
în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a admis recursul pârâtei, în sensul că, modificând în 
tot hotărârea atacată, a respins ca nefondată, acţiunea în anulare promovată de reclamant, 
acesta rămânând singur răspunzător de toate consecinţele decurgând din nedeclararea 
veniturilor obţinute şi din neplata contribuţiei la FNUASS. 

2. Contract de concesiune a unor locuri de veci, semnat în numele consiliului local 
de primarul unităţii administrativ-teritoriale. Autoritatea publică ce are a 
răspunde pentru refuzul pretins nejustificat de a soluţiona o cerere referitoare la 
modul de executare a respectivului contract de concesiune 

Semnarea contractului de concesiune a unor locuri de veci de către primarul unității 
administrativ-teritoriale şi de către şeful serviciului public ce administrează cimitirele 
ortodoxe, aflate pe raza acesteia, în calitate de reprezentanţi ai consiliului local, autoritate 
publică ce figurează în contract în calitate de concedent, nu le conferă celor în cauză 
calitatea procesuală pasivă în litigiul în care se reclamă neexecutarea obligaţiilor şi 
nesoluţionarea petiţiilor ce privesc acel contract, răspunderea pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor asumate neputând reveni decât autorităţii publice care figurează ca parte în 
contract, respectiv consiliului local, căruia îi revine atributul administrării domeniului 
public. 

Temei de drept: Legea nr. 251/2001 

Decizia civilă nr. 603/A/25.02.2013  

Prin sentinţa nr. 948/CA/10.10.2012, Tribunalul Vaslui, admițând excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâților, ridicată din oficiu, a respins acţiunea formulată de 
reclamantul B.A., în contradictoriu cu pârâții: primăria, primarul şi şeful serviciului public de 
administrare a cimitirelor ortodoxe. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a solicitat să i se 
respecte drepturile conferite prin contractul de concesiune nr. 188/2007, să se anuleze 
adresele nr. 8184/2011 şi nr. 11301/2011, precum şi cererea nr. 177/2009, prin care s-a 
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aprobat înhumarea numitului D.I. în parcela A, locul nr. 429, rândul 12, din cimitir, să fie 
exhumat cadavrul numitului D.I., pe seama autorităţilor publice chemate în judecată, cu 
aducerea locului de veci respectiv la starea anterioară momentului înhumării defunctului 
menţionat, precum şi plata de daune materiale şi morale. 

S-a mai reţinut că reclamantul B.A. şi consiliul local au încheiat un contract de 
concesiune, ce a fost înregistrat sub nr. 188/2007, având ca obiect concesionarea locurilor nr. 
429 şi nr. 430, situate în parcela A, rândul 12, din cimitir, şi că, în esenţă, reclamantul a 
invocat faptul că dreptul născut din contractul de concesiune menţionat a fost încălcat prin 
aprobarea înhumării defunctului D.I. pe locul de veci nr. 429, situaţie de fapt în raport de care 
s-a considerat că se justifică calitatea procesuală activă a reclamantului. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâților, prima instanţa, 
raportându-se la prevederile art. 22 alin. 1, 3 şi 5 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, a constatat că revine în sarcina 
administraţiei publice locale răspunderea pentru organizarea, administrarea şi coordonarea 
activităţii cimitirelor aflate în subordinea acestora, precum şi faptul că, prin H.C.L. nr. 
58/2006, a fost aprobat transferul administrării cimitirelor către consiliul local, prin serviciul 
de specialitate, abrogându-se totodată H.C.L. nr. 19/1994. 

Prima instanţă a reţinut de asemenea că, după adoptarea hotărârii menţionate, B.A. a 
încheiat cu consiliul local contractul nr. 188/2007, având ca obiect concesionarea locurilor de 
veci nr. 429 şi nr. 430, situate în rândul 12, parcela A din cimitir, şi că, la cererea numitului 
G.C., prin adresa nr. 177/2009, consiliul local - Serviciu1 Public de Administrare a 
Cimitirelor Ortodoxe a aprobat înhumarea defunctului D.I. în locul de veci nr. 429, fapt ce 1-a 
determinat pe reclamant să formuleze plângeri succesive, prin care s-a solicitat respectarea 
propriului său drept de concesiune şi respectiv deshumarea cadavrului înhumat pe locul de 
veci nr. 429 şi că, prin adresele nr. 8184/2011 şi nr. 11301/2011, Serviciul Public de 
Administrare a Cimitirelor Ortodoxe a adus la cunoştinţa petiţionarului faptul că el consideră 
că respectivul contract de concesiune ar fi lovit de nulitate absolută, întrucât reclamantul nu 
era îndreptăţit la atribuirea celor două locuri de veci. 

Având în vedere obiectul acţiunii şi ținând cont de faptul că atât contractul de 
concesiune nr. 188/2007, cât şi adresele nr . 8184/2011, nr. 11301/2011 şi nr. 177/2009, au 
fost întocmite de consiliul local - Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe, 
prima instanţă a considerat că valorificarea drepturilor reclamantului trebuia făcută doar în 
contradictoriu cu aceste autorităţi. 

Drept urmare, constatând că acţiunea a fost promovată în contradictoriu cu primăria, 
primarul şi cu şeful Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe, în persoana 
numitului B.D., prima instanţă a admis excepţia ridicată din oficiu şi a respins acţiunea 
promovată de reclamant, motivat de lipsa calităţii procesuale pasive a celor chemaţi în 
judecată. 

Împotriva acestei sentinţe a introdus recurs reclamantul B.A. 
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziţiilor legale aplicabile, curtea a constatat că, la data de 29.06.1963, Întreprinderea de 
Gospodărire Orăşenească i-a vândut lui M.M. locurile cu numerele 429 şi 430, situate în 
parcela A, „pe veci”, că aceleaşi locuri de veci au fost vândute şi de Parohie lui B.A., 
eliberându-i-se chitanţa nr. 236/2003, că la data de 7.07.2007, consiliul local şi B.A. au 
încheiat contractul nr. 188/2007, având ca obiect atribuirea în folosinţă prin concesiune, în 
vederea înhumării, locurile nr. 429 - 430, rândul 12, parcela A, situate în cimitirul „Sf. 
Toma”, în suprafaţă construibilă de 3,50 mp, şi că primarul a aprobat, sub nr. 177/2009, 
cererea numitului G.C. de înhumare a defunctului D.I., în cimitir la 1ocul 429, concesionat cu 
chitanţa nr. 236/2003. 

Curtea de apel a mai reţinut că, după ce o primă acţiune formulată în contradictoriu cu 
primarul şi cu şeful Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe a fost respinsă 
de Tribunalul Vaslui prin sentinţa nr. 57/CA/7.02.2011, ca inadmisibilă, în partea ce priveşte 
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cererea formulată în contradictoriu cu Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor 
Ortodoxe şi cu şeful acestui serviciu, şi ca neîntemeiată în ceea ce priveşte cererile formulate 
de reclamant, în contradictoriu cu primarul şi cu primăria, B.A. a sesizat, pentru a doua oară, 
Tribunalul Vaslui, la data de 27.06.2011, prin cererea înregistrată sub nr. 1744/89/2011, 
solicitând ca, în contradictoriu cu primăria, primarul şi şeful Serviciul Public de Administrare 
a Cimitirelor Ortodoxe, să se dispună: respectarea dreptului de concesiune, conform 
contractului nr. 188/2007, pentru locurile 429 şi 430; revocarea adresei nr. 290/2010, nr. 
7184/2011 şi 11301/2011 şi a cererii nr. 177/2009, prin care s-a aprobat înhumarea numitului 
D.I.; exhumarea cadavrului numitului D.I., pe cheltuiala autorităţilor şi aducerea locului de 
veci în starea anterioară înhumării; obligarea autorităţilor administrative la plata de daune 
materiale şi morale; contractul de concesiune nr. 188/2007 este legal şi acţionează în termenul 
stabilit de cele două părţi semnatare; să se constate că contractul nr. 188/2007 şi cererea nr. 
177/27.03.2009 s-au semnat tot de B.D. şi că, din anul 2009, era şi este primar I.C. 

În raport de această situaţie de fapt, curtea de apel a apreciat că prima instanţă era 
obligată să dea prioritate şi eficienţă principiului disponibilităţii, principiu care recunoaşte 
reclamantului dreptul de a dispune de obiectul litigiului şi de mijloacele de apărare, atât în 
sens material, cât şi în sens procesual, şi corelativ acestor drepturi, obligaţia judecătorului de a 
soluţiona pricina doar în baza cererii formulate de partea interesată şi în limitele sesizării. 

Ca atare, atâta timp cât, la termenul din 10.09.2012, prima instanţă a pus în discuţia 
părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâților primăria, primarul şi şeful 
Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe – B.D., iar la termenul din 
24.09.2012, reclamantul a pus concluzii de respingere a acestei excepţii, susținând că B.D. 
este autorul principal şi că din momentul în care el a făcut acest demers, pe lângă primar, 
acesta se face complice, curtea a apreciat că, întrucât reclamantul nu şi-a modificat nici una 
din cererile formulate, astfel cum sunt ele evidenţiate în cuprinsul actului de sesizare a 
instanţei, tribunalul a fost obligat să soluţioneze acţiunea funcţie de obiectul neschimbat al 
cererii introductive în raport cu persoanele fizice şi juridice chemate în judecată. 

Întrucât cererea de chemare în judecată a fost formulată în contradictoriu cu mai multe 
persoane şi entităţi administrative, ea având mai multe capete de pretenţii, curtea a apreciat că 
prima instanţă, având în vedere şi considerentele deciziei nr. 1006/25.04.2012, pronunţată de 
Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 1744/89/2011, considerente care erau obligatorii pentru ea, 
din perspectiva dispozițiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă, trebuia să 
stabilească, cu ocazia rejudecării, care este capătul principal de cerere şi care sunt capetele de 
cerere ce trebuie tratate ca fiind accesorii, respectiv acele cereri a căror soluţionare depinde în 
mod hotărâtor de rezolvarea cererii principale. 

Din aceasta perspectivă, curtea, raportându-se la obiectul şi la înţelesul lămurit şi vădit 
neîndoielnic al cererii de chemare în judecată, reconfirmat de reclamant prin cererea de 
recurs, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, a constatat, 
asemeni primei instanţe, că cererea principală, de care depinde rezolvarea tuturor celorlalte 
cereri, trebuie considerată a fi solicitarea reclamantului-recurent de a se constata valabilitatea 
şi actualitatea drepturilor ce i-au fost conferite prin contractul de concesiune nr. 188/2007 şi 
de a se anula toate actele emise ulterior, cu încălcarea respectivelor drepturi, precum şi de a se 
repara prejudiciul suferit în acest mod. 

Pentru a soluţiona excepţia ce s-a ridicat, curtea a considerat că prima instanţă nu 
putea să se rezume doar la a stabili care este cererea – din cele şase formulate – care trebuie 
considerată a fi cea principală, ea fiind obligată totodată ca, funcţie de cadrul normativ 
aplicabil raportului juridic principal, să stabilească şi sfera persoanelor sau autorităţilor 
publice care erau parte în acel raport, întrucât, din punct de vedere juridic, dar mai ales 
obligaţiona1, nu există identitate – „coincidenţă” – între cei chemaţi în judecată şi instituţiile 
pe care le reprezintă, astfel cum în mod eronat a apreciat recurentul. 

În acest sens, curtea a constatat că, deşi, conform art. 21 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 
215/2001, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu 
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capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce 
decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public, 
persoane ce sunt reprezentate în justiţie de primar, în cauză nu se putea ignora faptul că 
contractul de concesiune a locurilor de veci nr. 429 şi nr. 430 a fost încheiat de B.A. şi B.M. 
nu cu municipiul, ci cu consiliul local, autoritate publică – în sensul art. 23 alin. l din aceeaşi 
lege – care are atributul, consacrat de art. 36 alin. 2 şi 5 din citata lege, de a concesiona 
bunurile proprietate publică ale municipiului. 

Întrucât consiliul local are atribuţii proprii şi figurează ca parte, în calitate de 
concedent, în contractul nr. 188/2007, doar acesta putea fi chemat în judecată, pentru a 
răspunde, faţă de reclamant, de modul în care se executau obligaţiile asumate de concedent 
prin contract; în cauză neavând nicio semnificaţie sau urmări juridice, cu atât mai puţin în 
plan obligaţional, faptul că respectivul contract a fost întocmit şi semnat de şeful Serviciului 
Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe, sau că respectiva parte contractantă a fost 
reprezentată de o altă autoritate, în sensul prevederilor aceluiaşi art. 23 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001, în speţă de primar, calitatea de reprezentant al consiliului local, al acestuia din 
urmă, nedând naştere vreunui raport juridic direct între concesionar şi toţi cei care au semnat 
respectivul contract, din partea concedentului. 

Din moment ce este stabilit că primarul nu are a răspunde în mod direct faţă de 
concesionar, pentru că nu este parte în contract, tot astfel nici consiliul local nu are a 
răspunde, în mod direct şi nemijlocit pentru actele individuale emise de primar, chiar dacă ele 
ar avea o anumită legătură cu aducerea la îndeplinire a drepturilor şi obligaţiilor convenite 
prin contractul de concesiune, cele doua autorităţi publice funcționând în mod autonom şi 
răspunzând doar în limita atribuţiilor ce le-au fost conferite, prin Legea nr. 215/2001, fără să 
existe baza legală necesară pentru a se realiza o confuziune a acestor obligaţii, respectiv a 
responsabilităţilor pentru actele de autoritate îndeplinite de o altă entitate administrativă. 

Atât timp cât Legea nr. 215/2001 consacră existenţa unor instituții de drept 
administrativ ce funcţionează în mod autonom, la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale, 
precum este instituţia consiliului local, instituţia primarului, sau instituţia serviciilor publice 
locale, responsabilitatea pentru modul în care se executau obligaţiile asumate prin contractul 
de concesiune nu putea reveni decât entităţii administrative care figurează ca parte în contract, 
respectiv consiliului local, autoritate publică pe care reclamantul-recurent nu a chemat-o în 
judecată, neexistând, aşa cum s-a mai arătat, nicio bază legală pentru a se angaja răspunderea 
reprezentantului concedentului (primar) sau a funcţionarului public care a întocmit respectivul 
contract, în mod direct şi nemijlocit, faţă de terţi, din moment ce titularul obligaţiei 
contractuale şi implicit cel legalmente responsabil faţă de concesionar nu a fost chemat în 
judecată; calitatea procesuală, şi în sensul art. 36 din Noul Cod de procedură civilă, neputând 
avea decât cel care este parte în contractul de concesiune, încheiat cu reclamantul-recurent. 

Cât priveşte pe pârâta primăria, chemată de asemenea în judecată, curtea de apel a 
apreciat că în mod corect s-a dat eficienţă dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 215/2001, care, 
deşi definesc instituţia primăriei ca fiind o structură funcţională cu activitate permanentă, nu 
conferă acestei structurii şi atributul de a-şi asuma, în nume propriu, drepturi şi obligaţii, fără 
de care nu se poate vorbi de o angajare a responsabilit ăţii acesteia, faţă de terţi sau faţă de 
persoanele ce sunt părţi în contractele încheiate de alte autorităţi publice, ce funcţionează la 
nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale. 

Referitor la critica adusă hotărârii primei instanţe în partea referitoare la pretinsul 
refuz nejustificat de soluţionare a cererilor ce au fost adresate de reclamantul-recurent 
pârâților primarul şi respectiv şefului Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor 
Ortodoxe, cereri care sunt considerate a fi accesorii acțiunii principale, curtea a apreciat că 
cererea de anulare a adreselor nr. 290/2010, nr. 8184/2011 şi nr. 11301/2011 este 
inadmisibilă, întrucât respectivele înscrisuri nu au valoare de act administrativ, în sensul art. 2 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/ 2004, întrucât, prin ele însele, nu au dat naştere, nu au 
modificat şi nu au stins în mod real vreun raport juridic, în timp ce cererea de anulare a cererii 
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înregistrate sub nr. 177/2009, formulată de numitul G.C., şi respectiv cererea de exhumare a 
defunctului D.I. nu puteau fi soluţionate de autoritatea publică căreia i-au fost adresate decât 
doar după ce instanţa de drept comun ar fi stabilit care este adevăratul deţinător al celor două 
locuri de veci, disputate de familia B. şi rudele lui M.M., dreptul lui M.M. preexistând 
dreptului conferit reclamantului prin contractul de concesiune încheiat la data de 7.07.2007, în 
condiţiile în care nici şefului serviciului public şi nici autorităţii executive nu le este 
recunoscut dreptul de a fi judecătorii unui drept litigios, născut din faptul atribuirii de drepturi 
asupra locurilor de veci situate în cimitirul ortodox al orașului, mai multor persoane. 

Drept urmare, constatând că hotărârea primei instanţe este temeinică şi legală, curtea 
de apel, în temeiul art. 312 C.proc.civ., a respins recursul promovat de reclamant, ca fiind 
nefondat. 

3. Obligaţia persoanelor juridice asigurate prin efectul legii de a contribui la Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, corespunzător veniturilor realizate 
din activităţi independente  

Persoana care realizează venituri din activităţi independente este obligată să 
plătească contribuţia corespunzătoare cuantumului acestor venituri la Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate. Această obligaţie există şi în cazul în care contribuabilul 
realizează venituri din salarii sau din pensie, ea nedepinzând de faptul că, la data emiterii 
actului administrativ-fiscal, acesta nu mai avea statut de comerciant, ca urmare a radierii 
din registrul comerţului, de existenţa contractului de asigurare sau de împrejurarea că, 
până la data emiterii deciziei de impunere, cel în cauză nu a fost informat, de creditor, cu 
privire la obligaţiile ce îi reveneau, ori că, urmare neplăţii contribuţiei, s-a procedat la 
diminuarea valorii pachetului de servicii asigurat prin contract. 

Temei de drept: Legea nr. 95/2006 

 

Decizia civilă nr. 302/31.01.2013 

Prin sentinţa nr. 2005/25.09.2012, Tribunalul Iaşi a admis contestaţia formulată de 
B.P., în contradictoriu cu Casa de Asigurări de Sănătate, în sensul că a dispus anularea 
deciziei nr. 180-254/2011 şi a deciziei de impunere nr. 7759/2011, emise de pârâtă. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că prin decizia de impunere 
nr.7759/2011, menţinută prin decizia nr.180-254/2011, pârâta C.A.S. a stabilit în sarcina 
reclamantului o contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi accesorii aferente, în cuantum 
de 1.454 lei, pentru perioada ianuarie 2006 - septembrie 2011, şi că cel în cauză are calitatea 
de pensionar. 

Raportându-se la prevederile Legii nr. 145/1997, ale O.U.G. nr. 51/2002 şi ale Legii 
nr. 95/2006, prima instanţă a apreciat ca fiind nefondate apărările reclamantului, conform 
cărora, în perioada vizată, el nu avea obligaţia de a depune declaraţiile de venituri la pârâtă, 
întrucât era pensionar, iar contribuţia nu se calculează la aceste venituri, ci la veniturile 
obţinute din alte surse, neonorarea obligaţiilor de plată conducând la diminuarea dreptului 
acestuia la pachetul de servicii medicale de bază, conform art. 258 din Legea nr. 95/2006. 

S-a mai reţinut că reclamantul a fost autorizat să desfăşoare activităţi de natură 
comercială, că el a fost radiat din registrul comerţului în baza rezoluţiei nr. 7014/2009, şi că, 
de la acea dată, a încetat orice obligaţie de a informa sau de a plăti contribuţiile către C.A.S., 
apreciindu-se că ulteriorul calcul al contribuţiei datorate, din mai 2009 şi până în septembrie 
2011 trebuia să fie considerat eronat, neavând baza legală necesară. 

De asemenea, prima instanţă a apreciat că nedepunerea calculului detaliat al 
modalităţii de stabilire a sumei datorate, de pârâtă, în contextul situaţiei expuse, conduce spre 
concluzia nelegalității deciziilor emise, în condiţiile în care pârâta recunoaşte şi 
imposibilitatea comunicării actelor administrativ-fiscale contestate, până în anul 2010, pentru 
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obligaţii calculate din anul 2006, considerente pentru care acţiunea reclamantului a fost 
admisă. 

Împotriva acestei sentinţe a introdus recurs pârâta Casa de Asigurări de Sănătate, 
criticând hotărârea primei instanţe pe motiv că nu există o bază legală pentru a se considera că 
ulteriorul calcul al contribuţiilor datorate, din luna mai 2009 şi până în luna septembrie 2011, 
a fost eronat, atâta timp cât a avut în vedere momentul radierii PFA, pentru intervalul următor 
nefiind calculată, nici o sumă cu titlu de contribuţie, astfel cum rezultă din Anexa-calcul care 
face parte integrantă din decizia de impunere, în condiţiile în care obligaţia a fost stabilită 
înlăuntrul termenului de prescripţie fiscală, care este de 5 ani, şi se calculează de la data de 1 
ianuarie a anului imediat următor celui în care a fost realizat venitul. 

Din examinarea actelor, şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziţiilor legale aplicabile, curtea de apel a constatat că este dovedit faptul că, la data de 
19.01.2006, B.P. a solicitat eliberarea autorizaţiei prevăzute de Legea nr. 300/2004, pentru a 
desfăşura activităţi economice (comerţ cu amănuntul), că, în baza autorizării primite, el a fost 
înregistrat în registrul comerţului, ca persoană fizică autorizată, sub nr. F 22/51/2006, că, în 
această calitate, a realizat venituri, pe care le-a declarat organului fisca1 care îl administrează, 
că, în baza rezoluţiei directorului O.R.C. nr.7014/2009, comerciantul a fost radiat din registrul 
comerţului, şi că, pe perioada cuprinsă între data autorizării şi data radierii, nu au fost depuse 
declaraţii de venituri la Casa de Asigurări de Sănătate, la emiterea deciziei de impunere 
avându-se în vedere exclusiv datele înscrise în evidenţele fiscale, potrivit Protocolului 
încheiat de A.N.A.F. cu C.N.A.S., în anul 2007. 

În raport de această situaţie de fapt, curtea de apel a apreciat că în mod temeinic şi 
legal s-a reţinut că raportul dintre părţile aflate în litigiu este un raport de drept fiscal, că el 
este guvernat de prevederile O.G. nr. 92/2003, şi că, în calitatea sa de contribuabil şi de 
asigurat prin efectul legii, reclamantul-intimat avea obligaţia de a depune la Casa de Asigurări 
de Sănătate declaraţii periodice, cu privire la venituri realizate din alte activităţi decât cele din 
pensii, respectiv din activităţile comerciale desfăşurate în baza autorizaţiei ce i s-a eliberat. 

În lipsa acestor declaraţii, pârâta-recurentă, în calitatea sa de administrator, la nivel 
judeţean, a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, a fost îndreptăţită, de art. 
85 alin. 1 lit. b) din Codul de procedura fiscală, să stabilească, din oficiu, nivelul contribuţiei 
datorate de reclamant, pentru veniturile obţinute din activităţile de natură comercială 
desfăşurate de acesta, înlăuntrul termenului de prescripţie prevăzut de art. 91 alin. 1 din 
acelaşi cod, care este de 5 ani. 

Obligaţia de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate operează independent de faptul dacă contribuabilul a încheiat sau nu un contract de 
asigurare, cu C.A.S., ori dacă el a fost sau nu informat despre obligaţiile ce îi revin, eventuala 
omisiune a recurentei de a-1 informa, periodic, pe cel în cauzat despre faptul că trebuie să 
declare veniturile obţinute din activităţile economice desfăşurate şi să plătească contribuţia 
corespunzătoare acestora, nefiind de natură să înlăture obligaţia contribuabilului şi nici să îl 
exonereze de răspundere, pentru faptul de a nu şi-o fi îndeplinit, atâta timp cât obligaţia 
asiguratului derivă din lege şi are prioritate în raport cu orice alte obligaţii ale recurentei. 

Chiar dacă reclamantul a încetat să mai desfăşoare activităţi economice, generatoare 
de venituri, iar persoana fizică autorizată a fost radiată din registru comerţului, pierderea 
calităţii de comerciant a celui în cauză, nu echivalează cu o stingere a obligaţiilor ce îi 
reveneau contribuabilului în perioada ce a premers momentului încetării activităţii lucrative. 

Curtea a apreciat că, în raportul de asigurare de sănătate nu are nici o relevanţă situaţia 
juridică a comerciantului persoană fizică, întrucât C.A.S. este considerată a fi un terţ în raport 
cu orice obligaţie asumată de comerciant, ceea ce interesează fiind doar faptul că cel în cauză 
a obţinut venituri, din alte surse decât din pensie, şi că, corespunzător acestor venituri, chiar 
având un caracter temporar şi nesemnificative valoric, se datorează, prin efectul legii, 
contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
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Obligaţia de plată dăinuie până la stingerea ei, existenţa acesteia nefiind legată de 
modul în care a încetat activitatea generatoare de venituri, supusă plăţii contribuţiei, sau de 
omisiunea ori imposibilitatea de a se comunica celui obligat actul administrativ-fiscal prin 
care a fost stabilit cuantumul datoriei principale şi a accesoriilor, ce au fost evidenţiate în 
anexa la decizia contestată, obligaţii de a căror existentă se face vorbire în cuprinsul 
contestaţiei pe care reclamantul a formulat-o la data de 21.11.2011. 

Ca atare, constatând că s-a făcut o greşită aplicare a legii, confundându-se calitatea de 
comerciant cu drepturile şi obligaţiile ce reveneau persoanei fizice care a realizat venituri din 
alte surse decât cea din pensie, şi exonerându-se reclamantul de consecinţele ce decurg lin 
faptul neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Legea nr. 95/2006, curtea de apel, în temeiul art. 
312 C.proc.civ., a admis recursul promovat de pârâtă, în sensul că, modificând în tot hotărârea 
atacată a respins acţiunea reclamantului, acesta rămânând singur răspunzător de toate urmările 
ce decurg din faptul de a nu fi depus declaraţiile de venituri obţinute din activitatea de 
comerciant ce a desfăşurat, în perioada anilor 2006-2009, şi de a nu fi achitat cota de 
contribuţie, aferentă acestor venituri, la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
el neputându-se deroba de aceste responsabilităţi pe motiv că nu ar fi fost informat de 
conţinutul obligaţiilor ce îi reveneau sau pentru că acestea nu au fost stabilite până la data la 
care persoana fizică autorizată a fost radiată din registrul comerţului. 

4. Reîncadrare în funcţie funcţionar public, ca urmare a dobândirii diplomei de 
absolvire studii superioare universitare. Concurs de legi. Legea aplicabilă 

Având în vedere faptul că reclamanta obţinuse diploma ce atesta absolvirea studiilor 
universitare în luna octombrie 2010, iar angajatorul a demarat procedura de valorificare a 
acestei calificări superioare sub imperiul Legii nr. 330/05.11.2009, pentru reîncadrarea 
efectivă în trepte şi gradaţiile prevăzute de lege, îşi găseau aplicabilitatea dispoziţiile din 
legea în vigoare la momentul desfăşurării examenului, respectiv Legea nr. 330/05.11.2009, 
iar nu cele din legea intrată în vigoare ulterior, respectiv Legea nr. 284/2010 cu 
aplicabilitate din 01.01.2011, chiar dacă aceasta din urmă reglementa raportul de serviciu 
dintre părţi în momentul în care a avut loc efectiv promovarea în funcţie a recurentei, prin 
emiterea Dispoziţiei nr. 2005/06.04.2011 şi a fişei postului cuprinzând noile atribuţii de 
serviciu . 

Decizia civilă nr. 278/28.01.2013  

Prin sentinţa nr. 2222/16.12.2012 Tribunalul Iaşi a respins ca nefondată acțiunea 
formulată de B.M. în contradictoriu cu Primarul Municipiului P. 

A reţinut instanţa de fond că reclamanta este funcţionar public, în cadrul Serviciului 
Taxe şi Impozite Locale, Primăria Municipiului P., în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, începând din anul 2009. La data numirii în funcţie a fost referent funcţionar public 
de execuţie cu studii medii. În aplicarea prevederilor art. 68 din Legea nr. 188/1999 
republicată cu modificările ulterioare, după absolvirea studiilor superioare în anul 2009, a fost 
declarată admisă la examenul pentru promovarea în clasă, examen care s-a ţinut la data de 
28.12.2010. 

La data de 06.04.2011 s-a emis pe numele reclamantei Dispoziţia nr. 2005 prin care, 
făcându-se aplicarea prevederilor legale, a fost numită în funcţia publică de execuţie de 
inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4, clasa de salarizare 41. 

Ulterior, la data de 11.07.2011, prin dispoziţia nr. 2455/2011 contestată în cauză, s-a 
modificat dispoziţia sus-menţionată, în sensul numirii reclamantei în funcţia publică de 
execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional asistent, gradaţia 4, clasa de salarizare 35, 
implicit diminuându-i-se şi drepturile salariale acordate.  

Potrivit art. 1 al acestei decizii se modifică art. 1 al dispoziţiei anterioare privind 
promovarea în clasa a lui B.M., funcţionar public de execuţie, referent clasa III, gradul 
profesional superior, treapta 1, gradaţia 4, în cadrul Serviciului taxe şi Impozite Locale, ca 
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urmare a dobândirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute, în funcţia publică de 
execuţie, de inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4, clasa de salarizare 41, în 
cadrul aceluiaşi serviciu, în conformitate cu prevederile art. 68 din Legea nr. 188/1999, care 
va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 01.02.2011, B.M., funcţionar public de 
execuţie, referent clasa III, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 4, în 
cadrul Serviciului Taxe şi Impozite Locale, este promovată în clasă ca urmare a dobândirii 
unei diplome de studii de nivel superior celei avute, în funcţia publică de execuţie, de 
inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4, clasa de salarizare 35, în cadrul 
aceluiaşi serviciu, în conformitate cu prevederile art. 68 din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată”. 

În luarea ambelor dispoziţii s-a avut în vedere art. 68 din Legea nr. 188/1999 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind statutul funcţionarilor publici 
potrivit căruia: „În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcţionarii 
publici de execuţie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei 
funcţii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt 
în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică 
apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.” 

Astfel, la examenul de promovare din 28.12.2010 reclamanta a fost declarată admisă, 
dispoziţiile Legii nr. 330/2009 în vigoare la acea dată, art. 16 alin. 1 din anexa III statuând: 
„Funcţionarii publici care absolvesc studiile universitare de licenţă în domeniu de activitate al 
autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se 
numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie cu grad profesional de asistent 
sau, după caz, principal, din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, astfel încât să li se 
asigure o creştere de maxim 5%, dar nu mai puţin decât salariul de baza avut anterior.” 

Cu toate acestea, la data de 28.12.2010 apare Legea nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, lege care, conform art. 46, intră în vigoare la 
01.01.2011 (cu excepţia a două articole ce intră în vigoare 3 zile mai târziu), iar conform art. 
5: „Funcţionarii publici care absolvesc studii universitare de licenţa în domeniul de activitate 
al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior se 
numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie cu grad profesional de asistent 
din clasa corespunzătore studiilor absolvite”  

Prin urmare, reclamanta, la data la care se emitea prima decizie, nr. 2005/06.04.2011, 
nu putea fi încadrată decât pe funcţia publică cu grad profesional de asistent şi nu principal 
aşa cum s-a realizat, corectarea ulterioară prin decizia ce se contestă în speţă fiind necesară şi 
corespunzătoare legislaţiei în vigoare la acea dată. 

Curtea a admis cererea de recurs formulată de reclamanta B.M., modificând în tot, 
sentinţa atacată, în sensul admiterii acţiunii reclamantei şi a anulării dispoziţiei nr 
2455/11.07.2011 emise de intimat, cu consecinţa menţinerii dispoziţiei de reîncadrare nr. 
2005/6.04.2011, în considerarea faptului că, deşi examenul de promovare susţinut de 
reclamantă în temeiul dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 188/1999 republicată cu modificările 
şi completările ulterioare, a avut loc la data de 28.12.2010, aceasta fiind declarată admisă, în 
mod eronat instanţa de fond a ignorat prevederile art. 15 din Ordinul ANFP nr. 1932/2009, 
potrivit cărora „examenele de promovare în clasa pentru care a fost demarată procedura de 
organizare şi desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament cadru se 
finalizează potrivit dispoziţiilor în vigoare la data demarării procedurii.” 

Or, atât timp cât reclamanta obţinuse diploma ce atesta absolvirea studiilor 
universitare în luna octombrie 2010, iar angajatorul a demarat procedura de valorificare a 
acestei calificări superioare, pentru ca recurenta să poată beneficia de dispoziţiile Legii 
330/2009, art. 16 alin. 1 din anexa III, în vigoare la acea dată, rezultă că în mod eronat 
instanţa de fond a apreciat că în speţă nu şi-ar fi găsit aplicabilitatea legea în vigoare la 
momentul desfăşurării examenului, respectiv Legea nr. 330/2009 ci legea intrată în vigoare 
ulterior, respectiv Legea nr. 284/2010 cu aplicabilitate din 01.01.2011, motivat de faptul că 
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aceasta din urmă reglementa raportul de serviciu dintre părţi în momentul în care a avut loc 
efectiv promovarea în funcţie a recurentei, prin emiterea Dispoziţiei nr. 2005/2011 şi a fişei 
postului cuprinzând noile atribuţii de serviciu.  

Astfel, interpretarea concursului de legi în timp dată de prima instanţă, încalcă în 
realitate principiul neretroactivităţii legi în timp, contravenind totodată în mod vădit cu 
dispoziţiile exprese ale art. 15 din Ordinul ANFP nr. 1932/2009, din redactarea textului 
rezultând cu evidenţă intenţia legiuitorului, atunci când a menţionat expres faptul că 
„examenele de promovare în clasa pentru care a fost demarată procedura de organizare şi 
desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament cadru se finalizează potrivit 
dispoziţiilor în vigoare la data demarării procedurii”, - noţiunea de „finalizare” neputând fi 
interpretată decât în sensul că funcţionarii ce au parcurs procedura de examinare şi au obţinut 
rezultate corespunzătoare, să îşi poată valorifica efectiv dreptul astfel obţinut şi prevăzut în 
legislaţia ce a guvernat verificarea cunoştinţelor, ca o materializare a principiului securităţii 
raporturilor juridice civile în general şi administrative în special. 

Mai mult, adoptarea dispoziţiei în litigiu, cu nr. 2455/11.07.2011, prin care recurentei i 
se stabilea un salariu de bază de 1148 lei, contravenea şi dispoziţiilor art. 68 din Legea 
nr.188/1999 republicata şi actualizata, privind statutul funcţionarilor publici, astfel cum a fost 
reprodusă anterior, întrucât nu i-a fost asigurată recurentei o creştere salarială de maxim 5%, 
dar nu mai puţin decât salariul de baza avut anterior, din moment ce salariul de bază stabilit 
prin dispoziţia anterioară, cu nr. 8133/22.11.2010, era de 1150 lei. 

Rezultă aşadar, că principiile ce guvernează aplicarea în timp a legii, făceau în 
realitate inutilă prevederea în Ordinul ANFP nr. 1932/2009, a legii ce se aplică în cazul celor 
ce vor fi declaraţi admişi la examen, cum se susţine de instanţa de fond, în speţă angajatorul 
intimat fiind cel în culpă, pentru ignorarea propriei reglementări prevăzute în cuprinsul art. 15 
din Ordinul ANFP nr. 1932/2009, care o obligă să finalizeze procedura de reîncadrare a 
funcţionarilor publici, cu privire la care demarase procedura de examinare a cunoştinţelor 
profesionale, în conformitate cu legislaţia sub imperiul căreia fuseseră începute procedurile 
respective, (a Legii nr. 330/2009), iar nu să îi aplice retroactiv dispoziţiile art. 46 din noua 
reglementare apărută pe parcurs, şi care era aplicabilă doar pentru reîncadrarea funcţionarilor 
publici ce au absolvit studii superioare şi au obţinut note corespunzătoare la concursurile 
organizate de instituţiile publice, în gradele noi profesionale începând cu data de 01.01.2011, 
odată cu intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice. 

Or, atât timp cât doar această din urmă reglementare prevedea gradul de asistent ca 
încadrare obligatorie în acest caz, pe când vechea reglementare permitea şi încadrarea în 
gradul principal, cum de altfel s-a şi procedat în cauză, rezultă că prin dispoziţia nr. 
2005/2011 emisă de intimată, a cărei menţinere se solicită de reclamantă prin acţiunea de faţă, 
a avut loc o corectă aplicare a legii în vigoare la data derulării procedurii de reîncadrare în 
funcţie a recurentei, recursul acesteia fiind aşadar întemeiat. 

5. Acţiune în anularea parţială a HG nr. 35/2012, anexa pentru modificarea anexei 
2 la H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ia şi, 
pentru suprafaţa de teren aferentă unui spaţiu comercial aflat la parterul unui 
bloc de locuinţe private. Verificarea incidenţei art. 10 alin. 3 Legii nr. 85/1992 
privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile 
statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat 

Este nefondată acţiunea prin care reclamantul tinde să anuleze evidenţierea pe calea 
unei hotărâri de guvern, în domeniul public a municipiului Iaşi – efectuată în anul 2012 – a 
unei suprafeţe de teren aferente unui bloc de locuinţe, prin invocarea dobândirii implicite a 
unui pretins drept de proprietate propriu asupra aceleaşi suprafeţe, astfel cum este prevăzut 
în art. 10 alin. 3 Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie 
construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, 
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încă de la momentul cumpărării prin licita ţie publică a unui spaţiu comercial aflat pe 
terenul respectiv – portic – în anul 2002, în considerarea faptului că toţi proprietarii 
apartamentelor din imobil au dobândit la rândul lor în proprietate, o cotă parte indiviză 
asupra terenului la data cumpărării apartamentelor în care locuiau, în temeiul acestui act 
normativ. 

Sentinţa civilă nr. 74/1.04.2013  

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 1011/45/18.12.2012, reclamantul 
C.G.-M., a solicitat în contradictoriu cu paratele Guvernul României, Municipiul Iaşi prin 
Primar, Primarul Municipiului Iaşi, Consiliul Local Iaşi, sa se constate nelegalitatea şi sa se 
dispună în consecinţă anularea următoarelor acte cu caracter normativ : 

 HG nr.35/2012, anexa pentru modificarea anexei 2 Ia Hotărârea Guvernului nr. 
1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, poziţia nr. crt.611 şi poziţia 
5464- cod clasificare 0.1- teren şi anexa nr.3.1 cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Iaşi-Serviciul Cadastru, nr.crt.1610 ; 

 HCL Iaşi nr.72/2011, Anexa 1.2., poziţia nr. crt.62, cod clasificare 0.1-teren ; 
Procedura prealabila a fost îndeplinita prin răspunsul Guvernului României nr. 

1528/13.07.2012 . 
Motivează reclamantul că, în mod prioritar solicită să se constate că trecerea în 

domeniu public al terenului amintit mai sus a fost făcută cu încălcarea disp. art.3 al.4 din 
Legea nr. 213/1998, modificată prin OUG nr. 206/2000 sl prin Legea nr. 713 / 2001 şi Legea 
nr.241/2003, în sensul că bunurile care se trec în domeniul public se impune a fi de uz şi 
interes public si, conform dispoziţiilor art. 7, al.1 din Legea nr.213 /1998, trecerea bunurilor 
în domeniul public trebuie să se facă pentru o cauză de utilitate publică, condiţie neîndeplinită 
în prezenta cauză. De altfel, Legea nr. 213 /1998,in punctul III din Anexa, stabileşte ca 
domeniul public este alcătuit, printre altele, "din terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară 
activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: 
teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea", în nici un caz din 
terenul proprietate privata pe cote părţi aferent unui bloc de locuinţe, cum este cazul în speţa. 
Asa zisa trecere în domeniul public a terenului aferent blocului de locuinţe private a fost 
făcuta fără nici-o justificare şi în lipsa unei cauze de utilitate publica ori de interes public. 
Lipsind cauza de utilitate publică ori de interes public trecerea în domeniul public al terenului 
aferent blocului de locuinţe private situat în Iaşi, Sos. Nicolina nr.59, bl.978, sc. B în 
suprafaţa de 37,89 mp, s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. 1 şi 4 şi ale art. 7 alin. 1 
din Legea nr. 213/1998 şi a dreptului de proprietate al colocatarilor blocului, inclusiv 
subsemnatul ca proprietar al spaţiului comercial de la parterul blocului, care au în proprietate 
o cota indiviza din acest teren, ceea ce justifică pe deplin temeinicia invocării excepţiei de 
nelegalitate . 

Pe de alta parte, consideră ca actele normative a căror nelegalitate solicită sa se 
constate, au fost adoptate cu încălcarea flagranta a Legii nr.213/1998 şi mai ales a dreptului 
său de proprietate, în cota parte, asupra terenului aferent spaţiului comercial situat în Iaşi, Sos. 
Nicolina nr.59, bl.978 B, drept de proprietate instituit de prevederile Legii nr.85/1992 (art.10, 
alin.3) privind vânzarea de locuinţe şi spatii cu alta destinaţie construite din fondurile statului 
şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat. Paratele si-au dat seama în cursului 
anului 2011 ca au incasat ilegal fără licitaţie sume pentru terenul care se afla sub spatia! 
comercial pe care il deţin în proprietate şi au procedat intr-un mod grăbit şi vădit nelegal la 
includerea acestuia în domeniul public prin adoptarea actelor normative a căror nelegalitate 
solicitam prin prezenta sa se constate.  

Ori, dacă terenul aferent spaţiului comercial pe care il deţine a fost abia în 2012 inclus 
în domeniul public prin HG nr.35/2012, care modifica anexa nr. 2 a HG nr.1354/2001, rezultă 
că nu a existat un titlu în baza căruia paratele au deţinut terenul pana atunci, şi în baza cărui 
temei legal acestea l-au obligat sa încheie direct şi fără explicaţii un contract de folosinţa cu 
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dumnealor pe acest teren si, totodată au incasat bani, în condiţiile în care legea nr.213/1998 
stipulează clar ca închirierea şi concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public se face 
numai prin licitaţie publica .  

In fapt, la data de 10.04.2002, în urma unei licitaţii organizata de catre parate, a 
devenit proprietarul spaţiului comercial situat în Iaşi, sos. Nicolina, bl. 978 B, parter, în 
suprafaţa de 28,8 mp prin încheierea procesului verbal de licitaţie nr.66686/10.04.2002 care 
tine loc de titlu de proprietate potrivit dispoziţiilor art.67, alin.5 din OG nr. 11/1996, aflata în 
vigoare la acea data. Menţionez ca am participat la licitaţie achitând preţul spaţiului comercial 
deoarece eram convins ca odată cu spaţiul am cumpărat şi cota parte de teren în indiviziune 
aferenta blocului 978 B. Ulterior cu stupoare am aflat ca procesul verbal de licitaţie nu a fost 
bine întocmit eu fiind forţat de catre parate sa incheie cu acestea contract de folosinţa pe sume 
consistente pentru suprafaţa de teren aferenta spaţiului comercial, respectiv suprafaţa de 28,8 
mp. Din 2002 şi pana în prezent, desi era nelegala solicitarea paratelor de a încheia contract 
de folosinţa pentru suprafaţa de 28,8 mp de teren aferent spaţiului comercial, datorita faptului 
ca nu am avut conostinta de legislaţia în domeniu am semnat contracte de folosinţa a terenului 
şi acte adiţionale, pana în prezent plătind sume considerabile fără nici un temei legal. 

Precizează ca a fost dus în eroare cu ocazia adjudecării spaţiului în ceea ce priveşte 
transmiterea în proprietate a unei cote parti în indiviziune din terenul aferent blocului 978 B 
funcţie de suprafaţa spaţiului pe care l-am cumpărat . în procesul verbal de licitaţie nr. 
66686/10.04.2002 se prevede ca se vinde spaţiul comercial, se pune o virgula după care se 
inserează şi suprafaţa de 28,8 mp. 

Chiar şi în situaţia în care a fost dus în eroare de către organizatorii licitaţiei cu privire 
la transmiterea cotei părţi în indiviziune din terenului aferent blocului 978 B, consideră ca 
spaţiul pe care l-a cumpărat la licitaţie face parte din categoria "spatiilor cu alta destinaţie" a 
căror vânzare era reglementata la data de 10.04.2002 de dispoziţiile Legii nr. 85/1992 privind 
/vânzarea de locuinţe şi spatii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din 
fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat. Potrivit acestor reglementari paratele, 
odată cu atribuirea prin adjudecarea la licitaţie a spaţiului, trebuiau sa-i atribuie în proprietate 
şi cota parte indiviza din terenul aferent blocului 978 B . 

Art.3, alin.1 din Legea nr.85/1992 stipulează : " Spatiile destinate activităţilor de 
comerţ şi de prestări servicii, de mica industrie şi oricăror alte activităţi similare, situate în 
construcţiile de locuinţe în curs de execuţie şi aflate în proprietatea regiilor autonome 
specializate în administrarea locuinţelor sau ale consiliilor locale, pot fi vândute la licitaţie în 
condiţiile art.2." Pârâta i-a vândut prin licitaţie publica un portic ( "spaţiu cu alta destinaţie" 
neamenajat de către primărie şi nerepartizat nominal pana ia data intrării în vigoare a Legii 
nr.85/1992) insa nu i-a conferit şi nu îi recunoaşte dreptul de proprietate instituit de lege, pe 
cote parti de construcţii şi instalaţii precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot 
folosi decât în comun ( a se vedea art.10, alin.1 din Legea nr.85/1992). Art. 10, alin.3 din 
aceeaşi lege stipulează : " Dreptul de proprietate prevăzut la alin.1 se dobândeşte şi asupra 
terenului aferent clădirii, asa cum a fost determinat prin autorizaţia de construire sau prin 
fisele tehnice de măsurători ale terenului aferent clădirii."Art.10, alin 2 din lege prevede ca 
dreptul de proprietate prevăzut la alin.1 "se dobândeşte indiferent de tronsonul, scara sau 
etajul la care sunt situate locuinţa şi spaţiul cu alta destinaţie. 

Susţine reclamantul că un alt aspect de nelegalitate al încheierii unui contract de 
folosinţa a terenului aferent spaţiului comercial pe care il deţine consta în aceea că acest 
contract de folosinţa a terenului nu a fost încheiat în mod legal, în speţa neexistând o hotărâre 
a consiliului local cu privire la închirierea terenului. Art. 14 din Legea nr.213/1998 cu 
modificări le ulterioare prevede ca "Închirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, 
iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului 
închiriat, potrivit specificului acestuia. Din evidenţele nereactualizate ale OCPI Iaşi reiese ca 
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o parte a terenului pe care este amplasat blocul 978 B este prevăzut ca aparţinând statului 
roman, fiind implicit aplicabile dispoziţiile Legii nr.85/1992 cu privire la transferarea 
proprietăţii cotei indivize din terenul aferent blocului în momentul în care am cumpărat 
spaţiul "cu alta destinaţie". Chiar dacă în ceea ce ne priveşte nu se pune problema închirierii 
terenului statului, teren asupra căruia paratele nu au un drept de proprietate şi implicit drept de 
dispoziţie tocmai pentru aspectele legale invocate mai sus.  

Curtea a respins acţiunea reclamantului, reţinând în fapt, că terenul din litigiu, în 
suprafaţă de 30 mp, situat în Iaşi, sos. Nicolina bl.978 B, a figurat ca obiect al Contractului de 
închiriere din data de 07.04.1994, încheiat între Primăria Iaşi şi SC „D.M.C.I.” SRL, prin 
licitaţie publica, în vederea amenajării unui portic, în baza autorizaţiei de construire nr. 
107/1993. 

În data de 12.03.1998 acelaşi portic, în suprafaţă însă de 28,8 mp, este închiriat de 
Consiliul local Iaşi cu nr. 16424 către SC „D.M.C.I.” SRL, pentru o taxă de folosinţă de 
1.382.400 lei/lună. 

Cu publicaţia de vânzare nr.62419/15.03.2002 Consiliul local Iaşi- DGFP Iaşi, emisă 
în temeiul art.65 din OG nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, - date fiind 
datoriile avute de către SC „D.M.C.I.” SRL,- scoate la vânzare prin licitaţie publică : „cădire 
în suprafaţă de 28,8 mp compusă din spaţiu comercial… din Iaşi, sos. Nicolina bl.978 B,” 
evaluat la 126.140.000 lei, cu menţiunea de la pct. b. că terenul este „domeniu public”. 

În baza procesului verbal de licitaţie din nr.66686/10.04.2002 reclamantul a participat 
la licitaţia publica organizata de Consiliul local Iaşi şi DGFP Iaşi, ca urmare a executării 
creanţei bugetare privind şi şi-a adjudecat spaţiul comercial în litigiu, situat în Iaşi, sos. 
Nicolina bl. 978, iar la data de 12.07. 2002 Consiliul local Iaşi perfectează cu reclamant 
contractul de folosinţă nr. 79632 privind terenul în suprafaţă de 28,8 mp utilizat ca spaţiu 
comercial,”în baza procesului verbal de licitaţie din nr.66686/10.04.2002 şi a autorizaţiei de 
construire nr. 107/1993”, pentru o taxă lunară de 5.558.400 lei.  

La data de 13.03.2007 reclamantul perfectează cu Consiliul local Iaşi contractul de 
folosinţă nr. 51419 „în baza notei de constatare nr.26734/2007 şi a dreptului de superficie şi a 
autorizaţiei de constr. Nr. 107/1.07.1993”, pentru acelaşi teren în litigiu, în suprafaţă de 28,8 
mp „utilizat pentru închidere portic”, pentru suma de 1.383 lei /trimestru, stabilită conform 
HCL 462/28.12.2006, art 14 din contract prevăzând expres sancţiunea „încetării contractului 
şi eliberarea amplasamentului pe cheltuiala debitorului” reclamant, în caz de „neplata taxei 
mai mult de două trimestre consecutiv”. 

.Prin Hotărârea nr. 72/25.02.11, Consiliul local Iaşi procedează la însuşirea 
inventarului domeniului public al municipiului Iaşi actualizat, la Anexa 1.2. Serviciul 
administrare spaţii comerciale, nr.611 fiind menţionat ca figurând în domeniu public :„teren 
aferent portic, sos.Nicolina nr.65, bl.978 sc.C suprafata de 35,92 mp”, teren evidenţiat şi în 
anexa 3 Serviciul Gis-Cadastru, la poziţia 5464. 

Prin HG nr.35/2012 pentru modificarea anexei 2 Ia Hotărârea Guvernului nr. 
1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, sunt aprobate aceste 
actualizări, astfel că terenul în litigiu apare evidenţiat la poziţia nr. crt.611 şi poziţia 5464- cod 
clasificare 0.1- teren şi anexa nr.3.1 cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Iaşi-Serviciul Cadastru, nr.crt.1610 în hotărârea de guvern în litigiu. 

Considerând că în mod nelegal pârâtele au procedat la trecerea în domeniul public al 
terenului pe care se află amplasat spaţiul comercial, întrucât acesta ar fi intrat în proprietatea 
sa odată cu construcţia cumpărată în baza procesului verbal de licitaţie din 
nr.66686/10.04.2002, reclamantul a formulat plângerile prealabile evocate mai sus, la care nu 
a primit un răspuns favorabil solicitării sale, astfel că în termen legal a sesizat instanţa de 
contencios administrativ cu prezenta acţiune. 

Curtea constată acţiunea promovată în cauză ca fiind nefondată, pentru considerentele 
ce vor urma. 
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Astfel, în esenţă, reclamantul tinde ca prin prezenta acţiune să anuleze evidenţierea în 
domeniul public a municipiului Iaşi a unei suprafeţe de teren, prin invocarea dobândirii 
implicite a unui pretins drept de proprietate propriu asupra aceleaşi suprafeţe, astfel cum este 
prevăzut în Art. 10, alin.3 Legii nr. 85/1992 privind /vânzarea de locuinţe şi spatii cu alta 
destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare 
de stat, încă de la momentul cumpărării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial aflat pe 
terenul respectiv, în considerarea faptului că spaţiul este situat la parterul unui bloc cu 6 etaje, 
şi toţi proprietarii apartamentelor din imobil au dobândit la rândul lor în proprietate, o cotă 
parte indiviză asupra terenului la data cumpărării apartamentelor în care locuiau, în temeiul 
acestui act normativ, respectiv a Legii nr. 85/1992. 

 Numai că reclamantul nu a cumpărat spaţiul comercial în baza acestei legi 
speciale, iar un transfer de proprietate asupra unui imobil –teren-, cu atât mai mult cu cât 
calitatea de vânzător este deţinută de o autoritate administrativă, cum este cazul în speţă,- nu 
putea avea loc în mod evident implicit, ci, funcţie de afectaţiunea suprafeţei respective la 
domeniul public ori privat al autorităţii, părţile aveau obligaţia de a fi evidenţiat expres 
acordul lor de voinţă privind înstrăinarea terenului, cu indicarea temeiului de drept al vânzării 
pentru vânzătorul autoritate administrativă, a preţului aferent separat de cel al construcţiei, cu 
efectuarea procedurilor de publicaţie prevăzute de lege pentru imobilele teren. 

Ori, aşa cum se evidenţiază expres în publicaţia de vânzare nr.62419/15.03.2002, 
pârâtul Consiliul Local Iaşi a menţionat explicit că scoate la licitaţie publică doar un spaţiu 
comercial, în temeiul art.65 din OG nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, -date 
fiind datoriile avute de către proprietarul acestuia, SC „D.M.C.I.” SRL,- la preţul de vânzare 
de 126.140.000 lei, - cu evidenţierea regimului juridic pentru terenul aferent, respectiv: „b) – 
teren domeniu public”, fără vreo identificare cadastrală, ori vreo menţiune asupra preţului 
terenului, din moment ce voinţa sa de înstrăinare a acestuia era oricum interzisă prin art.136 
al. 4 din Constituţie, atât timp cât terenurile aflate în domeniul public al autorităţilor 
administrative, sunt declarate inalienabile. 

Aşa fiind, din moment ce regimul juridic al terenului şi temeiul juridic al vânzării au 
fost evidenţiate în clar în publicaţia de vânzare, în realitate reclamantul cumpărător nu face 
decât să îşi invoce practic propria culpă, constând în pretinsa sa eroare asupra obiectului 
vânzării,- construcţie şi teren, nu doar construcţie,- susţinere contrazisă însă de însuşi acordul 
său de voinţă, exprimat în sensul achitării taxei de folosinţă asupra terenului, potrivit 
contractului de folosinţă nr. 79632/12.07.2002 perfectat urmare licitaţiei, contract pe care nu 
l-ar fi semnat dacă se considera proprietarul terenului. 

  Curtea nu poate reţine susţinerea reclamantului, potrivit căreia terenul în litigiu 
nu ar fi putut fi inclus legal în domeniul public, faţă de prevederile punctului III din Anexa la 
Legea nr. 213 /1998, care stabileşte ca domeniul public este alcătuit, printre altele, "din 
terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi 
instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, 
policlinicile şi altele asemenea", din moment ce art. 6 (1) din acelaşi act normativ prevede 
expres că: “ Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-
teritoriale şi bunurile dobandite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă 
au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constitutiei, a 
tratatelor internationale la care Romania era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de 
catre stat.”, ştiut fiind că în timpul regimului comunist, parte din blocurile de locuinţe au fost 
edificate pe terenuri trecute în proprietatea statului cu sau fără titlu valabil,însă,corecta 
înscriere în domeniu public a acestei suprafeţe, din această perspectivă, excede cauzei de faţă. 

De altfel, atât timp cât nici un act din documentaţia aferentă înstrăinării spaţiului 
comercial în litigiu, nu releva voinţa autorităţii administrative locale,- cu care reclamantul se 
află în raporturi juridice de vânzare construcţie, respectiv folosinţă teren aferent -, de a 
înstrăina şi terenul aferent spaţiului comercial vândut la licitaţie, rezultă că în cauză 
reclamantul nu poate justifica vreo calitate procesuală în acţiunea ce vizează cenzura de 
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instanţa de contencios administrativ, a legalităţii titlului de proprietate sub care vânzătorul 
clădirii deţinea terenul aferent la data înstrăinării construcţiei,- respectiv ca fiind în domeniu 
public-, şi că ar fi acoperit ulterior această omisiune, pe calea actelor administrative în litigiu. 

În realitate, s-ar putea pune doar problema existenţei unei suprapuneri a dreptului de 
proprietate private pe cote părţi, preexistent, astfel cum a fost dobândit prin efectul legii de 
persoanele care au cumpărat apartamentele aflate deasupra porticului în litigiu, cu dreptul de 
proprietate publică înscris de autoritatea publică locală asupra aceleiaşi suprafeţe de teren prin 
anexa la Hotărârii Guvernului nr.35/2012, numai că acest aspect nu face obiectul investirii 
instanţei, şi nu are oricum vreo relevanţă asupra dreptului de folosinţă dobândit de reclamant 
în raport cu pârâta Consiliul local Iaşi, prin contractului nr. 79632/12.07.2002 perfectat 
urmare licitaţiei, contract ce se constituie ca lege a părţilor, şi a cărui legalitate excede de 
asemenea cenzurii instanţei în cauza de faţă. 

 
Concluzionând, curtea a constatat că, atât timp cât nu a dovedit că este titularul unui 

drept de proprietate propriu asupra terenului în litigiu, reclamantul C.G.-M. nu a suferit vreo 
vătămare a vreunui drept al său recunoscut prin lege, în sensul art. 1 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare, pentru a fi îndreptăţit a solicita anularea 
actelor administrative prin care autoritatea administrativă locală pârâtă şi-a evidenţiat în 
inventarul propriu, titlul său de proprietate publică asupra acestei suprafeţe, pe calea actelor 
administrative în litigiu, impunându-se aşadar ca acţiunea reclamantului având acest obiect să 
fie respinsă ca nefondată. 

6. Personal silvic. Sancţiune disciplinară. Nerespectarea procedurii speciale de 
emitere a actului administrativ. Consecinţe 

Legiuitorul a prevăzut ca, în procedura de sancţionare a personalului silvic, 
contestarea administrativă să aibă ca obiect doar hotărârea consiliului de disciplină, din 
moment ce al. 3 al articolului 52 din OUG nr. 52/2000 privind Statutul personalului silvic, 
prevede expres că: “ Partea nemulțumită de hotărârea consiliului de disciplina poate face 
plângere la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legii, în termen de 15 zile de 
la luarea la cunoştinţă.”, sancţiunea putând fi aplicată de conducătorul instituţiei, doar 
după rămânerea definitivă a soluţiei date ca urmare a verificării legalităţii acelei hotărâri 
de instanţa de contencios. Din moment ce în speţă nu s-a parcurs procedura administrativă 
de atac împotriva hotărârii adoptate de Consiliul de disciplină în condiţiile legii, rezultă că 
Directorul Direcţiei Silvice Iaşi a fost în drept să emită decizia de sancţionare disciplinară. 

Decizia civilă nr. 961/25.03.2013 

Prin sentinţa nr. 2268 ca din 19 Octombrie 2012 a Tribunalului Iaşi a fost admisă 
acţiunea în contencios administrativ formulată de către reclamantul D.I. în contradictoriu cu 
pârâtul Directorul Direcţiei Silvice Iaşi şi anulată Decizia nr. 143 din 09.08.2011 emisă de 
Directorul Direcţiei Silvice Iaşi. 

A reţinut instanţa de fond că excepţia lipsei procedurii prealabile este neîntemeiată, 
întrucât reclamantul a depus la dosarul cauzei cererea prin care a contestat decizia nr. 143 din 
9.08.2011 emisă de Directorul Direcţiei Silvice Iaşi. 

Decizia contestată a fost apreciată ca fiind nelegală, potrivit art. 53 din Legea nr. 
427/2001, conform căruia aplicarea sancţiunilor prev. de art. 48 alin. 2 se face şi de către 
directorii direcţiilor silvice care aplică personalului silvic din cadrul acestor direcţii 
sancţiunile prevăzute la lit. a – g. 

Reclamantul a fost sancţionat în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. 2 lit. d din Legea nr. 
427/2001, iar în cauză nu au fost respectate dispoziţiile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 427/2001, 
nu a fost numit consiliul de disciplină care să analizeze fapta reţinută în sarcina reclamantului. 
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„În cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancţiunile menţionate la art. 48 
alin. 2 lit. d, consiliul de disciplină analizează fapta, în vederea adoptării hotărârii de aplicare 
a uneia dintre sancţiunile respective. 

Faptele supuse analizei consiliilor de disciplină se vor dezbate şi se vor finaliza numai 
în baza unei cercetări prealabile .(art. 52 alin. 2). 

În preambulul Raportului nr. 6087 di n 19.07.2011 nu s-a arătat ordinul prin care cele 
2 persoane, respectiv ing. S.V. şi D.G. au întocmit referatul cu propunerea de sancţionare, 
respectiv retrogradarea în funcţie pe o durată de 2 luni. 

Potrivit art. 11 lit. d din Hotărârea nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de 
pază a fondului forestier, au dreptul să efectueze controlul asupra respectării prevederilor din 
regulament, personalul silvic din cadrul structurilor silvice de administrare. 

Conform art. 51 alin. 2 – Comisiile de disciplină din cadrul direcţiilor silvice 
teritoriale sunt formate din 4 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade 
profesionale, consiliul juridic al direcţiei silvice respective şi un reprezentant al sindicatului. 

Dispoziţiilor prezentei legi, se aplică şi dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, conform art. 58 din Legea nr. 427/2001. 

Potrivit art. 79 din Legea nr. 188/1999 pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri 
disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public se constituie 
comisii de disciplină. 

Din comisia de disciplină „face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale sau 
după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru care 
este organizată comisia de disciplină în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau 
funcţionarul public nu este membru de sindicat”. 

Din coroborarea dispoziţiilor menţionate mai sus, rezultă că în speţă, nu a fost 
constituită o comisie de disciplină care să analizeze abaterea disciplinară şi punctul de vedere 
al acesteia. 

Reclamantul a contestat decizia, arătând motivele pe verso-ul deciziei, iar pârâta nu a 
soluţionat contestaţia reclamantului, astfel că sancţionarea reclamantului s-a făcut în lipsa 
unei comisii de disciplină cu în călcarea dispoziţiilor prev. de art. 52 alin. 2 din Legea nr. 
427/2001, impunându-se admiterea acţiunii reclamantului şi anularea Deciziei nr. 143 din 
9.08.2011 emisă de Directorul Direcţiei Silvice Iaşi. 

  
Curtea a admis recursul promovat în cauză de pârâtă, cu consecinţa respingerii acţiunii 

reclamantului, apreciind că în mod eronat instanţa de fond a reţinut că reclamantul intimat a 
investit legal instanţa de contencios administrativ, cu soluţionarea contestaţiei îndreptată 
împotriva Deciziei nr. 143 din 9.08.2011 emisă de Directorul Direcţiei Silvice Iaşi, 
respingând excepţia lipsei procedurii prealabile invocate de pârâta recurentă, în considerarea 
faptului că reclamantul ar fi contestat decizia, atunci când a arătat motivele pe verso-ul 
deciziei, dar pârâta nu i-ar fi soluţionat-o, astfel că a procedat la analiza fondului contestaţiei 
la decizia conducătorului instituţiei, prin prisma însă a legalităţii constituirii consiliului de 
disciplină, - prilej cu care a constatat că acesta funcţiona cu încălcarea dispoziţiilor prev. de 
art. 52 alin. 2 din Legea nr. 427/2001,- deşi aceste vicii puteau fi cenzurate de instanţă doar în 
ipoteza în care ar fi fost investită în cauză cu verificarea propunerii făcute de consiliu de 
disciplină art. 52 din OUG nr. 52/2000 privind Statutul personalului silvic, ipoteză ce nu se 
regăseşte însă în speţă. 

Ori, dispoziţiile art. 79 din Legea nr. 188/1999 a funcţionarilor publici, care prevăd că 
pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare 
aplicabile funcţionarului public se constituie comisii de disciplină, se completează cu cele ale 
art. 52 din OUG nr. 52/2000.privind Statutul personalului silvic, potrivit căruia: 

 “ (1) Faptele supuse analizei consiliilor de disciplina se vor dezbate şi se vor finaliza 
numai în baza unei cercetări prealabile din care trebuie sa rezulte fără echivoc dacă cel 
anchetat este vinovat sau nu. Fiecare consiliu de disciplina este obligat sa asigure celui 
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anchetat posibilitatea de a lua cunostinta de acuzatiile ce i se aduc, astfel încât acesta sa îşi 
poată susţine în cunostinta de cauza punctul de vedere în şedinţa de dezbatere a cazului sau. 

 (2) Hotărârile consiliilor de disciplina se iau cu majoritate de voturi. Impotriva acestor 
hotărâri se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. 
Contestaţia se va adresa, în funcţie de locul de munca al persoanei sancţionate, fie 
demnitarului care coordonează activitatea în domeniul gospodăririi pădurilor, fie conducerii 
Regiei Naţionale a Pădurilor. Analizarea contestaţiei soluţionarea şi comunicarea hotărârii ce 
se va lua se vor face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Dreptul 
persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor de contencios administrativ este garantat. 

 (3) Partea nemultumita de hotărârea consiliului de disciplina poate face plângere la 
instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legii, în termen de 15 zile de la luarea la 
cunostinta. 

 (4) Hotărârea rămasă definitiva după analizarea contestaţiei/judecarea plângerii se 
transmite conducerii instituţiei/unităţii silvice la care îşi desfăşoară activitatea cel care a 
săvârşit fapta incriminata, pentru a se aplica sancţiunea propusă. “ 

Intimatul recunoaşte că a existat o convocare a comisiei de disciplină efectuată prin 
adresa nr. 244 din data de 21.07.2011, pentru data de 25.07.2011 ora 11.00, pentru analizarea 
modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, dat fiind „raportul compartimentului de 
pază din cadrul D.S.Iaşi nr. 6087/19.07.2011” (fila 34 dosar fond), -raport menţionat şi în 
preambulul deciziei de sancţionare în litigiu-, adresă pe care nu ar fi primit-o însă, dar că, 
profitându-se de prezenţa sa în cadrul instituţiei, a dat nota de relaţii nr. 251/25.07.2011, prin 
care şi-a spus punctul de vedere privind cele consemnate de organul de control, în sensul 
solicitării unui „control de fond şi reexaminarea tuturor partizilor exploatate şi în curs de 
exploatare în districtele silvice Moţca, Tătăruşi şi Hărmăneşti” (fila35-36 dosar fond).  

Urmare notei de relaţii întocmite de intimat, comisia de disciplină adoptă prin 
procesul-verbal nr. 251/25.07.2012, semnat de cei cinci membri ai comisiei de disciplină, prin 
care „propunem aplicarea sancţiunii de retrogradare în funcţie…”în litigiu, proces-verbal pe 
care reclamantul „refuză să-l semneze”, propunere înaintată acestuia cu adresa 
nr.256/1.08.2011, precum şi conducătorului unităţii, conform procedurii prevăzute de art. 52 
din OUG nr. 52/2000 privind Statutul personalului silvic, evocate anterior. 

Numai că, faţă de redactarea al. 2 şi 3 ale acestui art. 52 din OUG nr. 52/2000 privind 
Statutul personalului silvic, curtea constată că se desprinde concluzia potrivit căreia, 
legiuitorul a prevăzut ca, în procedura de sancţionare a personalului silvic, contestarea 
administrativă să aibă ca obiect doar hotărârea consiliului de disciplină, din moment ce al. 3 al 
aceluiaşi articol prevede expres că: “ Partea nemultumita de hotărârea consiliului de disciplina 
poate face plângere la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legii, în termen de 
15 zile de la luarea la cunostinta.”, sancţiunea putând fi aplicată de conducătorul instituţiei, 
doar după rămânerea definitivă a soluţiei date ca urmare a verificării legalităţii acelei hotărâri 
de instanţa de contencios. 

Din actele dosarului rezultă însă, că această procedură a fost ignorată, simplul fapt că 
reclamantul intimat ar fi consemnat, pe verso-ul deciziei nr. 143 din 9.08.2011 emisă de 
Directorul Direcţiei Silvice Iaşi că înţelege să conteste această decizie, neavând vreo 
semnificaţie juridică în privinţa persoanelor ce intră sub puterea prevederilor art. 52 din OUG 
nr. 52/2000 privind Statutul personalului silvic, atâta timp cât, din motive ce nu pot fi 
verificate în pricina de faţă, cel în cauză nu a contestat hotărârea Comisiei de disciplină din 
cadrul D.S.Iaşi din 25.07.2011, la conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, şi respectiv nu a 
atacat la instanţa de contencios administrativ hotărârea pe care aceasta din urmă urma să o 
dea, în condiţiile art. 52 din OUG nr. 52/2000. 

Aşa fiind, din moment ce este dovedit că în speţă nu s-a parcurs procedura 
administrativă de atac împotriva hotărârii adoptate de Consiliul de disciplină, prima instanţă 
era obligată să constate că Directorul Direcţiei Silvice Iaşi a fost în drept să emită decizia de 
sancţionare disciplinară. Această abordare se impune, chiar şi în condiţiile în care angajatorul 
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nu a invocat acestui impediment procedural în cuprinsul actului unilateral de sancţionare 
atacat, din moment ce o astfel de omisiune nu este de natură a duce la concluzia că ar putea fi 
înlăturate efectele ce decurg din nerespectarea prevederilor imperative ale art. 52 sus-
menţionat, care impun, potrivit voinţei legiuitorului, ca aplicarea sancţiunii să se facă doar 
după parcurgerea tuturor etapelor procedurii de contestare administrativă a hotărârilor 
comisiei de disciplină, - instanţa nefiind în măsură a cenzura modalitatea şi momentul de 
exercitare a controlului de legalitate astfel cum este prevăzută în lege, şi care în cazul 
personalului silvic, este întotdeauna prealabilă momentului aplicării sancţiunii de cel în drept. 

7. Acţiune în obligarea unei structuri din cadrul puterii judecătoreşti, respectiv a 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în a adopta conduita 
procedurală dorită de societatea reclamantă, în derularea cercetării penale ce 
face obiectul unui dosar penal promovat de reclamantă. Inadmisibilitate 

Chiar dacă structurile Parchetului realizează un „serviciu public” în sensul art. 2 
lit. m) din legea contenciosului administrativ, măsurile procedurale pe care acestea le 
adoptă în dosarele de cercetare formate ca urmare a plângerilor formulate de peroanele ce 
se consideră vătămate în interesele lor ocrotite de legea penală, au stabilită,” prin lege 
organică, o altă procedură judiciară", în sensul art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, - în 
speţă în Codul de procedură penală -, astfel că exced cenzurii instanţei de contencios 
administrativ, din moment ce nu vizează „un refuz nejustificat” al instituţiei aparţinând 
structurilor parchetelor, de a formula un răspuns petiţiei formulate de reclamantă, ci 
urmăresc adoptarea de parchetul respectiv, a conduitei procedurale dorite de reclamantă. 

Decizia civilă nr. 78/08.04.2013 

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.82/45/11.02.2013, reclamanta 
S.C.”U.” SRL Bârlad a solicitat în contradictoriu cu pârâta Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, pentru ca pe cale de ordonanţă preşedinţială, conform art.581 
Cod procedură civilă, să fie obligată la înregistrarea sesizării nr.220/2013 ca dosar penal, cu 
reţinerea lui spre competentă soluţionare. 

Motivează reclamanta că a sesizat pârâtul că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi 
nu finalizează dosarul nr. 112/P/2001, pe motiv că-i trimis în Republica Moldova, care a 
comunicat refuzul cercetării. în realitate, cercetarea a fost efectuată de două ori, confirmându-
se de fiecare dată furtul unui paşaport folosit de infractori la Iaşi. Un act spune că au fost 
audiate victimele furtului, pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale în forma 
specifică peste Prut: "De refuzat în pornirea procesului penal”.  

Întrucât pârâtul a înregistrat plângerea ca simplă corespondenţă civilă, în acest 
moment nu se poate aplica procedura penală. Intrarea în legalitate poate fi dispusă numai pe 
cale civilă. Raportat la urgenţa situaţiei, temeiul corect este art. 581(1), Cod procedură civilă : 
"Instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept 
care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea 
repara". Vechimea plângerii din 2001 de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi indică 
pragul prescrierii faptelor, iminenţa pagubei şi imposibilitatea de a o repara fiind astfel 
probate.  

Pârâta a depus întâmpinare, prin care invocă excepţia inadmisibilităţii acţiunii, întrucât 
potrivit art. 581 alin, 1 din Codul de procedură civilă, instanţa va putea să ordone măsuri 
vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, 
pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru 
înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. 

Din analiza acestui text rezultă care sunt condiţiile specifice de admisibilitatea cererii 
de ordonanţă preşedinţială, respectiv urgenţa şi vremelnicia, jurisprudenţa adăugând o 
condiţie suplimentară şi anume neprejudecarea fondului. 
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Reprezentanţii reclamantei se plâng de refuzul soluţionării cererii, făcând însă o 
confuzie între soluţionarea urni cereri în termenul prevăzut de Legea contenciosului 
administrativ şi soluţionarea cererilor care se afla sub incidenţa Codului penal şi de procedură 
penală, solicitând soluţionarea acestora din urmă pe calea contenciosului administrativ, ceea 
ce din punct de vedere legal nu este posibil. 

Este adevărat că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit.h) şi lit. i) din Legea 
nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
„nesoluţionare în termenul legal a unei cereri" reprezintă „ faptul de a nu răspunde 
solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede 
alt termen", iar „ refuz nejustificat de a soluţiona o cerere" reprezintă „ exprimarea explicită, 
cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane, fiind „ asimilată refuzului 
nejustificat şi nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării 
favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile". 

În speţă însă, cererea penală menţionată de reclamantă a fost soluţionată în maniera 
descrisă chiar de aceasta în cererea sa, iar în speţă sunt incidente dispoziţiile Codului penal şi 
ale Codului de procedură penală şi ca atare cenzurarea soluţiei excede competenţei instanţei 
de contencios administrativ 

Astfel, instanţa de contencios administrativ nu poate fi investita decât cu cenzurarea 
unui raport juridic de drept administrativ născut ca urmare a incidenţei normei juridice asupra 
unui raport administrativ stabilit între stat şi una sau mai multe persoane fizice sau juridice în 
vederea ocrotirii unui interes de natură particulară şi nu poate să procedeze în mod legal la 
cenzurarea unui raport juridic de drept penal şi procesual penal, cum este cel din prezenta 
cauză, raport juridic stabilit între stat şi subiecţii raportului juridic penal şi procesual penal în 
vederea ocrotirii unui interes public, social. 

Prin urmare, având în vedere că actul de sesizare a procurorului este reprezentat de 
plângea penală formulate de reclamantă, solicitarea din prezenta cauză se circumscrie sferei 
reglementate de Codul de procedură penală şi nu poate fi soluţionată pe cale civilă sau pe 
calea contenciosului administrativ, întrucât petiţia reclamantei nu se încadrează în categoria 
refuzului de soluţionare a unei cereri privitoare la un interes legitim ci are o natură penală. 

Ca atare, apreciem că Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu poate 
fi chemat în judecată în prezenta cauză, neavând calitate procesuală pasivă întrucât, aşa cum 
am menţionat, dosarul la care face referire reclamanta se află înregistrat la Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel laşi. 

Având în vedere natura specială a situaţiei supusă controlului judecătoresc al instanţei 
de contencios administrativ, apreciem că sunt aplicabile dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 
554/2004, potrivit căruia „nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele 
administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă 
procedură judiciară”, iar din formularea acţiunii reclamantei, rezultă că nemulţumirea sa nu 
vizează nesoluţionarea plângerii, ci mai ales faptul că nu s-a adoptat o soluţie favorabilă în 
cauză. 

Pentru valorificarea nemulţumirilor sale legate de modul de soluţionare a cauzei 
penale, în baza art. 275-278 Cod procedură penală, reclamanta se putea adresa procurorului 
ierarhic superior celui care a dispus măsura sau a efectuat actul contestat, iar ulterior chiar 
instanţei de judecată penale în baza dispoziţiilor art. 27S1 Cod de procedură penală, plângere 
respinsă, aşa cum am menţionat. 

În concluzie,arată pârâta că este evident că o plângere penală în care reprezentanţii 
S.C. „U.” SRL au calitatea de părţi vătămate reprezintă fără dubiu o solicitare ce tinde la 
realizarea şi protecţia unui interes privat al celui ce se pretinde nedreptăţit prin soluţionarea 
nefavorabilă sau nesoluţionarea în termen a plângerii sale, iar modul de soluţionare a unei 
asemenea solicitări nu este supus prevederilor Legii nr. 554/2004, privind contenciosul 
administrativ,în contextul speţei de faţa fiind inadmisibil ca o instanţă de contencios 
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administrativ să intervină în desfăşurarea procesului penal şi să cenzureze un act de natură 
procesual penală 

La dosarul cauzei a fost administrată proba cu înscrisuri. 
Răspunzând excepţiei de inadmisibilitate invocate de pârâtă, reclamanta a depus 

precizări, prin care îşi determină obiectul acţiunii în sensul anulării adresei nr. 220/2013 a 
Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu obligarea acestuia la înregistrarea 
ca dosar penal şi rezolvarea potrivit Codului de procedură penală a sesizării formulată de 
S,C.”U.” SRL Bârlad pentru faptele care au provocat întreruperea cursului justiţiei în dosarul 
nr. 112/P/2001 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, pe motiv că Republica 
Moldova a refuzat cercetarea solicitată în urmă cu 12 ani, cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 
18 (1)din legea nr. 554/2004, renunţând la incidenţa art. 581 Cod pr.civilă. 

Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului, raportat susţinerilor părţilor din cadrul 
dezbaterilor,a reţinut că reclamanta s-a adresat pârâtei în cauză, cu o „Plângere penală”, (fila 
36 dosar), prin care solicita ca „persoanele care s-au ocupat de dosarul nr.112/P/2001 al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi” să fie cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de 
abuz în serviciu contra intereselor publice şi favorizarea infractorului, prevăzute de art.248 şi 
264 Cod penal”, întrucât au refuzat să cerceteze infracţiunile pe care le-a semnalat privind 
„deposedarea sa infracţională de o linie de fabricat parchet” încă din anul 1998, cu ajutorul 
unei sentinţe de sechestru abuziv emise în sarcina sa de Judecătoria Bârlad, fapt ce i-a cauzat 
grave prejudicii materiale decurgând din lipsirea sa de folosinţa utilajului de la acea dată şi 
până în prezent. 

Cu adresa a cărei anulare se solicită în litigiu, cu nr.220/10.01.2013, pârâta îi face 
cunoscut reclamantei că „plângerea…a fost trimisă unităţii de parchet menţionate, competente 
în soluţionarea acesteia”, respectiv Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, „conform 
dispoziţiilor art. 28 ind.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, coroborat cu art.27(3) din Legea 
nr. 218/2002, de la care urmează să primiţi răspuns”. 

Nemulţumit de răspunsul primit, pentru raţiunile de fapt relatate pe larg anterior, prin 
precizările depuse la dosar sus-evocate, reclamanta formulează prezenta acţiune în contencios 
administrativ, întemeiată pe dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 554/2004, intitulat „Soluţiile pe 
care le poate da instanţa”, în sensul anulării adresei nr. 220/2013 a Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu obligarea acestuia la înregistrarea ca dosar penal şi 
rezolvarea potrivit Codului de procedură penală a sesizării formulată de S,C. „U.” SRL Bârlad 
pentru faptele care au provocat întreruperea cursului justiţiei în dosarul nr. 112/P/2001 al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. 

Verificând prioritar excepţia dirimantă invocată de pârâtă, constând în 
inadmisibilitatea acţiunii, curtea constată că se impune admiterea acestei excepţii, ce fac 
inutilă cercetarea fondului acţiunii, pentru considerentele de mai jos. 

Astfel, din prezentarea situaţiei de fapt din prezenta cauză, rezultă că obiectul cauzei 
se constituie în obligarea unei structuri din cadrul puterii judecătoreşti, respectiv a Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a adopta conduita procedurală dorită de 
societatea reclamantă, în derularea cercetării penale ce face obiectul dosarului nr. 112/P/2001, 
în privinţa soluţionării căruia pârâta a stabilit doar competenţa de soluţionare în favoarea al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, cu indicarea textelor procedurale pe care le-a 
considerat aplicabile, funcţie de natura plângerii penale ce face obiectul unui dosar penal 
precis determinat, şi a stadiului rezolvării acesteia. 

Ori, chiar dacă structurile Parchetului realizează un „serviciu public” în sensul art. 2 
lit. m) din legea contenciosului administrativ, măsurile procedurale pe care acestea le adoptă 
în dosarele de cercetare formate ca urmare a plângerilor formulate de peroanele ce se 
consideră vătămate în interesele lor ocrotite de legea penală, au stabilită,” prin lege organică, 
o altă procedură judiciară", în sensul art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, -în speţă în Codul 
de procedură penală-, astfel că exced cenzurii instanţei de contencios administrativ, din 
moment ce nu vizează „un refuz nejustificat” al instituţiei aparţinând structurilor parchetelor, 
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de a formula un răspuns petiţiei formulate de reclamantă, ci urmăresc adoptarea de parchetul 
respectiv, a conduitei procedurale dorite de reclamantă, ceea ce are semnificaţia însă a 
substituirii instanţei de contencios administrativ, organelor de cercetare penale, în 
identificarea şi aplicarea prevederilor legale incidente în cercetarea penală, substituire 
nepermisă de legiuitor. 

În acest context, aşa cum corect a menţionat pârâta, pentru valorificarea 
nemulţumirilor reclamantei privind de modul de soluţionare a cauzei sale penale, aceasta 
putea uza doar de procedura pusă la dispoziţia sa prin art. 275-278 Cod procedură penală, iar 
dacă aprecia că unii din prepuşii unităţii parchetului competente a-i soluţiona plângerea ar fi 
săvârşit vreun abuz/neglijenţă în instrumentarea acesteia, avea deschisă tot calea unei sesizări 
penale/disciplinare împotriva acestora, potrivit legii penale, sesizări ce exced de asemenea 
competenţelor legale de apreciere ale prezentei instanţe de contencios administrativ. 

În concluzie, raportat celor arătate în cele ce preced, curtea constată că cererea 
reclamantei nu intră sub incidenţa dispoziţiilor de drept pe care aceasta a înţeles să şi-o 
întemeieze, respectiv ale art. 18 din Legea contenciosului administrativ, ci intră în sfera de 
soluţionare reglementată de procedura penală, ceea ce atrage incidenţa dispoziţiilor art. 5 alin. 
2 din Legea nr. 554/2004, astfel că a admis excepţia de inadmisibilitate invocată de pârâta 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi a respins pe acest considerent 
acţiunea reclamantei S.C. „U.” SRL Bârlad.  

 

8. Funcţionar public. Acţiune în obligarea instituţiei publice angajatoare, la plata 
sporului de confidenţialitate de 25%, câştigat irevocabil în instanţă, a cărei 
imputare s-a dispus eronat de Curtea de Conturi. Verificarea de instanţa de 
contencios administrativ în mod direct a modului de aplicare a legii ce 
reglementează salarizarea funcţionarilor publici 

Chiar dacă sporul de confidenţialitate în cauză a fost câştigat prin hotărâre 
judecătorească irevocabilă fără precizarea unei date limite de acordare, în momentul 
modificării reglementărilor legale avute în vedere la pronunţarea respectivei hotărâri 
judecătoreşti, se aplică noile dispoziţii legale cuprinse în Legea nr. 330/2009, hotărârea 
judecătorească încetându-şi efectele prin dispariţia temeiului de drept pe care aceasta se 
întemeia. 

Decizia civilă nr. 1162/8.04.2013 

Prin sentinţa nr. 2903/CA/6.12.2012 Tribunalul Iaşi a respins cererea formulată de 
reclamanta G.D. în contradictoriu cu pârâtul Casa Teritorială de Pensii Iaşi. 

A reţinut instanţa de fond, că prin Decizia nr. 12/13.01.2012 Directorul Executiv al 
Casei Judeţene de Pensii Iaşi a dispus ca reclamanta G.D., care deţine funcţia publică de 
execuţie de consilier juridic, să îi înceteze acordarea sporului de confidenţialitate de 25%. 

Prin Decizia de imputare nr. 675/16.01.2012 pârâta a constatat că prin acordarea 
eronată a sporului de confidenţialitate în perioada 01.01.2010 – 22.08.2010 şi 1.12.2011-
18.12.2011 s-a creat un debit de 1159 lei net pe care îl va recupera de la reclamanta G.D. 
conform legii. 

Tribunalul reţine că Decizia nr. 12/13.01.2012 emisă de pârâtă a avut la bază punctul 
II..24 din Decizia nr. 11/V/26.09.2011, emisă de Curtea de Conturi – Departamentul V, la 
care s-a consemnat că pe parcursul anului 2010 s-a plătit nelegal sporul de confidenţialitate în 
cuantum de 15 – 25% consilierilor juridici cu statut de funcţionari publici în condiţiile în care, 
după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009, toate actele juridice emise în baza legislaţiei 
anterioare care nu îşi mai regăsesc temei în noua legislaţie, nu se mai aplică. 

În speţă, Curtea de Conturi şi-a exercitat atribuţia stipulată la art. 26 lit. b din Legea 
nr. 94/1992, cea de a efectua auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, iar în îndeplinirea acestei atribuţii a constatat plata 
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nelegală a sporului de confidenţialitate consilierilor juridici – funcţionari publici din cadrul 
Casei Naţionale de Pensii Publici şi a luat măsura recuperării sumelor acordate necuvenit, 
actul administrativ de constatare a neregulii şi luare a măsurii de remediere rămânând 
definitiv prin neatacarea acestuia în faţa instanţei competente. 

În aceste condiţii, Decizia nr. 11/V/26.09.2011 emisă de Curtea de Conturi, privitor la 
măsura luată la punctul II.24 se bucură de prezumţia de legalitate, nemaifiind posibilă punerea 
în discuţie în prezentul cadru procesual a conformităţii cu legea a măsurii dispuse.  

Reclamanta poate contesta în justiţie Decizia nr. 12/13.01.2012 şi Decizia de imputare 
nr. 6756/16.01.2012 emise de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii Iaşi cu acte subsecvente 
Deciziei Curţii de Conturi, dar nu poate cere anularea acestora decât pentru vicii de formă ce 
ar afecta strict primele două decizii. 

Însă, prin cererea de chemare în judecată prezentă reclamanta G.D. a invocat doar 
aspecte ce vizează netemeinicia măsurii de încetare a acordării sporului de confidenţialitate şi 
de recuperare a sumelor achitate cu acest titlu în perioada 01.01.2010 – 31.12.2011, chestiuni 
asupra cărora s-a pronunţat deja organul administrativ competent - Curtea de Conturi - printr-
o Decizie executorie de drept şi care nu mai pot face obiectul cenzurii instanţa de contencios 
administrativ ce judecă acest litigiu. 

În ceea ce priveşte precizarea reclamantei că sporul de confidenţialitate în cauză a fost 
câştigat prin hotărâre judecătorească irevocabilă fără precizarea unei date limite de acordare, 
instanţa arată că, în această situaţie, în momentul modificării reglementărilor legale avute în 
vedere la pronunţarea respectivei hotărâri judecătoreşti, se aplică noile dispoziţii legale, 
hotărârea judecătorească încetându-şi efectele. De altfel, acest aspect a făcut obiectul 
examinării contestaţiei înaintate Curţii de Conturi împotriva Deciziei nr. 11/V/26.09.2011 a 
acestei autorităţi publice, arătându-se în Încheierea nr. V/113/8.12.2011 că obligaţia instituţiei 
de a plăti consilierilor juridici sporul de confidenţialitate, în baza hotărârilor pronunţate de 
către instanţele de judecată, a produs efecte până la data intrării în vigoare a Legii nr. 
330/2009, dată la care acordarea acestui spor se putea face doar în concordanţă cu prevederile 
acestei legi. 

Cererea de recurs reclamanta G.D., a fost respinsă ca nefondată, reţinându-se că în 
speţă introducerea în drepturile salariale cuvenite recurentei, funcţionar public, a sumelor 
reprezentând sporul de confidenţialitate în intervalul în litigiu, a fost urmarea punerii în 
aplicare a sentinţei irevocabile a Tribunalului Iaşi cu nr. 949/2007, dosar nr.1182/99/2007, 
sentinţă în care, deşi prevedea acordarea şi pentru viitor a acestui spor, în fapt efectele sale 
juridice nu puteau ultraactiva după modificarea legii sub imperiul căreia a fost emisă, pentru 
că altfel s-ar veni în contradicţie cu principiul separaţiei puterilor în stat, principiu ce interzice 
puterii judecătoreşti a statua în contra celor dispuse prin acte normative emise de puterea 
legislativă. 

Mai mult, prin Decizia în interesul legii nr. 78/5.11.2007, ICCJ a statuat însă expres 
faptul că, eventualele clauze privind acordarea de sporuri cum ar fi cele de mobilitate sau 
confidenţialitate, pot fi negociate doar cu consilierii juridici ce funcţionează în baza unor 
contracte de muncă, nefiind aplicabile în ce-i priveşte pe consilierii juridici ce au statut de 
funcţionari publici, din moment ce drepturile lor salariale nu pot fi stabilite decât cu 
respectarea grilei de salarizare specifice instituţiei angajatoare unde aceştia funcţionează, 
situaţie aplicabilă şi în cazul recurentei din prezenta cauză. 

Or, începând cu anul 2010, stabilirea drepturilor salariale ale recurentei, ca funcţionar 
public, au intrat sub incidenţa prevederilor art.30 din Legea nr.330/2009, conform căreia „ (1) 
Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru 
personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. 

 (2) Începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile 
salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în 
prezenta lege.” 

ART. 30 din aceeaşi lege prevede şi faptul că: 
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 “(1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale 
Guvernului, şi, după caz, indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din 
salariul de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de 
încadrare, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în 
soldele funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare 
funcţiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuţie, cât şi pentru funcţiile 
de conducere. 

 (2) Sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de activitate sunt cele 
prevăzute în cap. III şi în anexele la prezenta lege.”, iar atât timp cât pentru funcţia de 
execuţie deţinută de recurentă, sporul în litigiu nu era prevăzut de legiuitor, rezultă că 
acordarea sa nu mai putea opera în baza sentinţei Tribunalului Iaşi cu nr. 949/2007 
menţionată mai sus, în acest sens pronunţându-se şi ICCJ prin Decizia nr. 1601/2010. 

Interpretând însă eronat dispoziţiile legale sus-menţionate, intimata a continuat să 
achite recurentei sporul în litigiu, astfel că instanţa constată că în mod legal a fost emisă 
decizia de imputare nr. 675/16.01.2012 de intimată,cu scopul recuperării prejudiciului cauzat 
prin efectuarea unor plăţi de drepturi salariale fără suport legal, o astfel de obligaţie fiind 
prevăzută în sarcina sa prin dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici.  

În raport cu recurenta din prezenta cauză, nu prezintă însă vreo relevanţă împrejurarea 
că decizia de imputare în litigiu a fost urmarea faptului că intimata a fost obligată să 
procedeze la recuperarea sumelor acordate ilegal reclamantei printr-un act de control întocmit 
de Curtea de Conturi, - materializat în Decizia nr. 11/V/26.09.2011,,- că acest act a fost a 
contestat de angajatoarea intimată conform legislaţiei aplicabile, dar că în soluţionarea căii de 
atac administrative organul ierarhic a menţinut dispoziţiile privind recuperarea, prin 
Încheierea nr. V 113 din 8.12.2011, întrucât, pe de o parte acest act este producător de efecte 
juridice doar în raport cu entitatea supusă controlului, conform actelor normative ce 
guvernează activitatea de control efectuată de curţile de conturi,iar pe de altă parte instanţa a 
fost oricum investită în cauză doar cu cenzura legalităţii deciziei de imputare prin raportare la 
dispoziţiile legale ce guvernează raportul de serviciu al reclamantei.  

Prin prisma acestei abordări, curtea apreciază că în care eronat prima instanţă a făcut 
referiri în considerentele sentinţei de fond, şi la faptul că actele de control emise în sarcina 
angajatoarei de structurile Curţii de Conturi ar fi dobândit putere de lucru judecat asupra 
raportului de serviciu derulat între entitatea supusă controlului, intimată în cauză, şi 
reclamantă, în realitate o atare excepţie neputând opera în raport cu recurenta, din moment ce 
actul de control sus-menţionat nu privea expres raportul de serviciu al reclamantei şi nici nu 
individualiza suma de recuperat de la aceasta, motiv pentru care nici nu s-a derulat în raport 
cu aceasta vreo procedură jurisdicţională în contradictoriu cu organului de control, care să 
aibă ca obiect suma în litigiu, doar într-o atare ipoteză putându-şi găsi incidenţa dispoziţiile 
art. 163 Cod procedură civilă ce reglementează excepţia puterii de lucru judecat. 

9. Excepţie de nelegalitate a art.653 ind. 1 din Regulamentul de aplicare a Codului 
Vamal al României, adoptat prin H.G. nr. 707/2006, modificat prin H.G. nr. 
946/2007 invocată expres în faţa instanţei investite cu soluţionarea acţiunii în 
anularea actului constatator de aplicare a sancţiunii prevăzute în Codul vamal. 
Limitele rolului activ al instanţei 

Calea procesuală aleasă de cel ce se consideră vătămat în drepturile sale prin 
emiterea de acte administrative ilegale este una obligatorie pentru instanţă, care nu are 
atributul legal de a aduce vreo modificare sau adăugire investirii, astfel cum a fost 
formulată prin acţiune, ori modificată în cursul litigiului, cu respectarea dispoziţiilor 
procedural aplicabile, în acest sens dispunând prevederile art. 129 C.proc.civ.  
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Sentinţa civilă nr. 90/29.04.2013 

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Iaşi sub nr. 2306/244/2012 reclamantul U.V. a 
solicitat în contradictoriu cu pârâta Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Iaşi, anularea procesului verbal nr. 216 din data de 29.11.2012, încheiat de agent constatator 
S.B., prin care, în baza art.612 din H.G. 707/2006, art. 225 din Regulamentul Comunitar 
2454/1993 şi art. 48 din H.G. 946/2007, a fost sancţionat la plata unei amenzi în cuantum de 
5000 lei şi la măsura confiscării autoturismului şi a pachetelor de ţigări descoperite asupra sa. 

La punctul 3 din plângerea contravenţională sus-evocată, reclamantul invocă excepţia 
de nelegalitate a art.653 ind. 1 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, 
adoptat prin H.G. 707/2006, modificat prin HG nr.946/2007, pentru următoarele considerente: 

Dispoziţiile art. mai sus indicate aduc atingere unui drept fundamental garantat de 
Constituţie în condiţiile în care este ştiut faptul că forţa juridică a unei Hotărâri de Guvern 
este inferioară unei legi organice, lege prin care într-adevăr s-ar putea aduce atingere unui 
drept garantat însă numai în condiţiile legii şi să fie necesară într-o societate democratică. 

Prin nota de şedinţă din 20.02.2013, reclamantul face precizări în ceea ce priveşte 
excepţia de nelegalitate invocată în plângerea sa contravenţională, solicitând instanţei să 
constate că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 4 din Legea 554/2004- legea 
contenciosului administrativ, iar ca urmare să suspende judecata prezentei cauze iar în baza 
art. 3 alin.1 Cpc, să trimită cauza spre competentă soluţionare Curţii de Apel Iaşi, solicitare 
reiterată şi oral, de apărătorul petentului, în cadrul dezbaterilor de la termenul din 20.03.2013. 

 Dând curs acestei solicitări, prin încheierea de şedinţă din 20.03.2013 
Judecătoria Huşi dispune sesizarea acestei curţi cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate, în 
temeiul art. 4 din Legea contenciosului administrativ, în forma în vigoare la data formulării 
plângerii -10.12.2012-, dosarul fiind înregistrat la nr.203/45/3.04.2013, iar pentru primul 
termen curtea a dispus introducerea în cauză ca pârât, a emitentului actului administrativ ce 
face obiectul excepţiei de nelegalitate, respectiv a Guvernului României. 

Pârâta a depus întâmpinare, prin care invocă excepţia inadmisibilităţii excepţiei de 
nelegalitate, întrucât potrivit dispoziţiilor art.4 din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, pot forma obiectul excepţiilor de nelegalitate numai actele administrativ cu 
caracter individual nu şi cele cu caracter normativ, pentru care legea instituie o altă procedură. 

Prezenta cerere vizează nelegalitatea art.653 şi art.6531 din Regulamentul de aplicare 
al Codului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.707/2006 şi modificat prin Hotărârea 
Guvernului nr.946/2007, întrucât rolul regulamentelor este de a detalia legea şi de asigura o 
interpretare şi aplicare unitară a acesteia, acestea au caracter normativ,astfel încât nu sunt ' 
aplicabile dispoziţiile art.4 din Legea nr.554/2004. 

Solicită să fie respinsă excepţia de nelegalitate ca neîntemeiată pe fond, întrucât 
Hotărârea Guvernului nr.707/2006 este temeinică şi legală, fiind adoptată conform 
prevederilor art.108 din Constituţia României» republicată, şi al art.286 din Legea nr.86/2006 
privind Codul vamal al României. 

Răspunzând excepţiei de inadmisibilitate, petentul arată că prin cererea de chemare în 
judecată prin care a fost sesizată Judecătoria Huşi, a solicitat anularea a procesului verbal în 
baza căruia am 1oşt sancţionat şi de asemenea, tot ca petit principal, constatarea nelegalităţii 
prevederilor mai sus indicate. 

Consideră petentul că, în baza rolului activ al judecătorului, raportat la prevederile art. 
158 alin. 3 Cod procedură civilă coroborate cu prevederile art. 4 alin. 4 din Legea 554/2004, 
astfel cum a fost modificată, instanţa de judecată trebuia să-i califice petitul privind excepţia 
de nelegalitate ca fiind o acţiune în anulare, acţiune adresată organului necompetent material 
şi să decline competenţa de soluţionare a respectivului capăt de cerere către instanţa 
competentă material şi anume Curtea de Apel laşi. 

Aşa fiind, nu le poate fi imputată modalitatea eronată în care a fost sesizată Curtea de 
Apel de către Judecătoria Huşi, acest petit privind excepţia de nelegalitate trebuind a fi 
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calificat ca fiind o acţiune în anulare a unui act administrativ cu caracter normativ şi prin 
urmare se impune soluţionarea prezentei cereri. 

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea 554/2004, înainte de a se adresa instanţei de contencios 
administrativ competentă, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim al său printr-un act administrativ, trebuie să solicite autorităţii publice emitente 
sau autorităţii publice ierarhic superioară dacă aceasta există, revocarea, în tot sau în parte a 
respectivului act. Art. 7 alin. 1 ind. 1 din aceeaşi lege prevede faptul că în cazul actului 
administrativ normativ, precum cel ale cărui dispoziţii le considerăm nelegale, plângerea 
prealabilă poate fi formulată oricând. în acest sens, vom ataşa prezentelor concluzii scrise 
privind admisibilitatea excepţiei dovada depunerii plângerii prealabile autorităţii publice 
emitente. 

 
De asemenea, în măsura în care s-ar aprecia că prezenta cerere privind excepţia de 

nelegalitate nu este admisibilă, raportat la modul în care a fost sesizată Curtea de Apel laşi şl 
anume cu soluţionarea excepţiei de nelegalitatate, iar nu prin declinare de competenţă a 
urmare a calificării cererii subsemnatului ca fiind o acţiune în anulare, consideră că îi este 
încălcat liberul acces la justiţie, încălcându-se totodată principii de bază ale procedurii civile 
dar şi prevederi expres prevăzute de Codul de procedură civilă. 

Raţiunea pentru care au fost legiferate prevederile privind invocarea încălcării 
drepturilor fundamentale prin acte administrative a fost de a se oferi un alt remediu împotriva 
abuzurilor, remediu diferit de excepţia de neconstituţionalitate. Aşadar, a respinge prezenta 
cerere ca inadmisibilă datorită modalităţii prin care Curtea de Apel laşi a fost sesizată, 
modalitate ce nu ne poate fi imputată în niciun fel, apreciem că ar fi abuzivă şi ar fi în totală 
discordanţă cu finalitatea avută în vedere de legiuitor, 

Reiterează de asemenea aspectul potrivit căruia judecătorul naţional este primul 
judecător al respectării Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, motive pentru care Curtea 
de Apel laşi este datoare să constate nelegalitatea prevederilor mai sus indicate, prevederi ce 
încalcă totodată şi art. 7 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Adagiul ce 
subsumează aceste dispoziţii, nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, vizează 
previzibilitatea şi accesibilitatea actelor normative în baza cărora se poate dispune o 
sancţiune, indiferent de natura acesteia. Aşadar, arată faptul prin articolele în baza cărora am 
fost sancţionat, din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal adoptat prin H.G.707/2006 şi 
modificat prin H.G. 46/2007 se stabileşte că o faptă constituie infracţiune şi de asemenea este 
prevăzută pedeapsa corespondentă.  

Curtea, analizând prioritar excepţia dirimantă invocată în cauză, prin prisma actelor şi 
lucrărilor dosarului, reţine că nu pot fi reţinute susţinerile petentei privind eronata calificare 
din partea Judecătoriei Huşi, a petitului acţiunii ca fiind o acţiune în anulare, - acţiune 
adresată organului necompetent material – iar nu ca o excepţie de nelegalitate, în ambele 
ipoteze de altfel soluţia instanţei de fond fiind aceea de declinare a competenţei de soluţionare 
către instanţa competentă material şi anume Curtea de Apel laşi. 

Ori, art. 129 Cod procedură civilă prevede expres la al. 6 că, „În toate cazurile, 
judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii.”, rolul activ al 
instanţelor mărginindu-se doar la faza administrării probatoriului, iar nu la completarea sau 
modificarea petitului acţiunii, cum se pretinde practic de petent. 

Astfel, în cauza de faţă, petentul şi-a identificat expres prin notele de şedinţă de la 
filele 38 şi 45 dosar fond, faptul că înţelege să investească instanţa cu soluţionarea unei 
excepţii de nelegalitate a dispoziţiilor art. 653 ind. 1 din Regulamentului de apucare a Codului 
Vamal, adoptat prin H.G. 707/2006 şi modificat prin HG. 946/2007, excepţie motivată pe larg 
în fapt şi în drept la filele 45-48 dosar, respectiv pe dispoziţiile art. 4 alin. 4 din Legea 
554/2004, iar prin concluziile orale apărătorul a solicitat expres suspendarea judecăţii şi 
trimiterea dosarului pentru soluţionarea excepţiei, instanţei competente material, respectiv 
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Curţi de Apel Iaşi,, sens în care s-a şi dispus de altfel în cauză, raportat textului de lege în 
forma în vigoare la data sesizării Judecătoriei Huşi, respectiv 10.12.2012. 

Astfel, prevederile art 4 din Legea 554/2004 la data de mai sus dispuneau următoarele: 
 “Excepţia de nelegalitate 
 (1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul 

unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest caz, 
instanţa, constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, va sesiza 
prin încheiere motivată instanţa de contencios administrativ competentă, suspendând cauza… 

 (4) În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea 
actului, instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fără a ţine seama de 
actul a cărui nelegalitate a fost constatată” 

 În realitate, poziţia adoptată de petent în raport de excepţia inadmisibilităţii 
invocată de pârâtă, în sensul negării formulării unui astfel de capăt de cerere în faţa acestei 
instanţe, îşi găseşte raţiunea în modificarea adusă textului de mai sus prin Legea nr .76 din 24 
mai 2012, în care se prevede: 

“ Excepţia de nelegalitate 
 (1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data 

emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din 
oficiu sau la cererea părţii interesate… 

 (4) Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepţiei de 
nelegalitate. Controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ se exercită 
de către instanţa de contencios administrativ în cadrul acţiunii în anulare, în condiţiile 
prevăzute de prezenta lege.” 

Numai că, adoptarea unei anume poziţii procesuale, funcţie de interesul urmărit de 
reclamant,cu raportare la legislaţia incidentă, se constituie ca element al dreptului 
constituţional privind liberul acces la justiţie al cetăţenilor, aşa încât calea procesuală aleasă 
de cel ce se consideră vătămat în drepturile sale prin emiterea de acte administrative ilegale 
este una obligatorie pentru instanţă, care nu are atributul legal de a aduce vreo modificare sau 
adăugire investirii, astfel cum a fost formulată prin acţiune, ori modificată în cursul litigiului, 
cu respectarea dispoziţiilor procedural aplicabile, în acest sens dispunând prevederile art. . 
129 Cod procedură civilă reprodus anterior. 

Cum din situaţia actelor de la dosar prezentată mai sus, apare ca fiind de necontestat 
faptul că petentul a înţeles să investească instanţa de contencios administrativ în condiţiile art. 
4 din Legea nr. 554/2004, şi de asemeni că actul administrativ a cărui nelegalitate se solicită 
pe calea excepţiei de faţă are caracter normativ, iar nu individual, rezultă că raportat 
menţiunilor exprese ale textul aplicabil, în ambele forme reproduse mai sus, conduit legală ce 
poate fi adoptată de cei interesaţi în anularea unui act administrative cu caracter normativ este 
doar cea a promovării unei acţiuni principale în anulare, nu şi prin exercitarea remediului 
procedural cu caracter special, astfel cum este prevăzut în art. 4 din Legea contenciosului 
administrative. 

Concluzionând, faţă de cele arătate în cele ce preced, curtea constată că excepţia 
inadmisibilităţii invocată de pârâtă este întemeiată, urmând ca instanţa să dispună respingerea 
acesteia pe acest considerent, ce face inutilă cercetarea în fond a motivelor de pretinsă 
nelegalitate a actului administrativ normative astfel cum au fost expuse de organul emitent 
pârât . 

10. Acţiune în anularea Raportului de evaluare înregistrat la Agenţia Naţională de 
Integritate - Inspecţia de Integritate, prin care s-a reţinut existenţa unui conflict 
de interese în exercitarea mandatului de parlamentar exercitată de reclamant, 
prin angajarea rudelor în cadrul biroului de parlamentar. Condiţiile de existenţă 
a conflictului de interese cu raportare la legislaţia aplicabilă parlamentarilor. 
Inadmisibilitatea cererii de chemare în garanţie a Parlamentului României 
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Este inadmisibilă cererea de chemare în garanţie a Parlamentului României- 
Camera Deputaţilor, formulată de parlamentarul cercetat pentru conflict de interese, 
motivat de faptul că în cauză nu-şi găsesc incidenţa a prevederile art.60-63 C,proc.civ., atât 
timp cât regimul conflictelor de interese se apreciază exclusiv în raport de faptele personale 
ale persoanelor implicate, şi au consecinţe directe asupra carierei acestora, situaţie în care 
răspunderea lor directă pentru fapta proprie, astfel cum este prevăzută în legea specială, nu 
poate fi extinsă asupra autorităţilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea, cum se 
pretinde de reclamant. 

Convenţiile civile nr. 152/15,12.2008 şi 151/1512.2008, semnate de reclamant în 
calitate de beneficiar, prin care S.E.-M. şi S.A.C., nora reclamantului respectiv fiul acestuia, 
au fost angajaţi în funcţiile de referenţi la biroul parlamentar al reclamantului, şi 
remuneraţi din bani publici, ce demonstrează latura obiectivă a noţiunii de „conflict de 
interese”, constând în direcţionarea unor bani publici aflaţi la dispoziţia demnitarului 
public reclamant, către membrii familiei sale, iar datorită acestui interes personal de natură 
patrimonială, rezultă faptul că este îndeplinită condiţia legală constând în neîndeplinirea 
atribuţiilor ce-i revin în calitate de deputat în cadrul Parlamentului României, în 
conformitate cu principiile care stau ta baza exercitării demnităţii publice. 

Sentinţa civilă nr. 95/20.05.2013 

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 72/45/ 18.01.2012, reclamantul 
S.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, a 
se dispune anularea Raportului de evaluare înregistrat la Agenţia Naţională de Integritate-
Inspecţia de Integritate sub nr.l31036/G/II/30.12.2011. 2., cu plata de daune morale în 
cuantum de 100.000 lei şi cheltuieli de judecată. 

Motivează reclamantul că la întocmirea actului administrativ în litigiu a fost ignorată 
legislaţia specială aplicabilă în materia deputaţilor şi senatorilor prin omiterea, fie şi 
enunciativă, a Legii nr. 96/2006 care nu prevede conflictul de interese, dar şi propria lege, în 
sensul că nu a respectat principiile care îi guvernează activitatea: principiul legalităţii - prin 
omiterea actelor care reglementează materia în speţă şi art.17 alin. 5, principiul 
confidenţialităţii, principiul bunei administrări şi principiul dreptului la apărare, precum şi 
Constituţia României prin lipsirea persoanei în cauza de dreptul la apărare. 

În ceea ce priveşte aspectele procedurale ale celei de-a doua fapte cercetate, ce face 
obiectul prezentei cauze, constând în nerespectarea regimului juridic al conflictelor de 
interese, arată reclamantul că, în lipsa totală a unui act normativ aplicabil în speţa dată, 
Agenţia recurge la o practică flagrant ilegală, constând în schimbarea încadrării faptei, în 
cursul aceleiaşi proceduri de evaluare fără informarea persoanei în cauză. 

Astfel, Agenţia declanşează iniţial evaluarea dobândirii unei averi mai mare decât 
veniturile realizate şi, negăsind nimic sub acest aspect, nu îşi mai îndeplineşte obligaţia de a 
se pronunţa asupra capătului de acuzare şi inventează ad-hoc un conflict de interese, fără a 
informa şi emite acte procedurale către persoana în cauza, cercetarea făcându-se ascuns şi prin 
aceasta încălcându-se grav, cenzurându-se dreptul la apărare, prevăzut expres în Constituţie, 
concret efectul cercetării fiind nul de drept, din moment ce legea prevede imperativ că 
informarea şi invitarea se realizează numai prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, prin repetarea obligatorie a procedurii comunicării, aceasta reprezentând o 
condiţie „ad validitatem” pentru încheierea Raportului, iar încălcarea obligaţiei se 
sancţionează cu nulitatea absolută, în conformitate cu art.13 alin.(2) din Legea nr.176/2010, 
unul dintre motivele aplicării acestei sancţiuni constituindu-1 încălcarea dreptului la apărare: 

Art. 13 (2) Actele întocmite de inspectorul de integritate pe baza datelor sau 
informaţiilor care nu sunt publice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, după începerea 
activităţii de evaluare, fără ca persoana să fie invitată şi informată potrivit dispoziţiilor art. 14. 
sunt lovite de nulitate absolută. 
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Pentru ca art. 6 alin.3 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor 
fundamentale ce consacră dreptul la apărare, să devină aplicabil, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului apreciază că este suficient ca fapta să fie prin natura sa « penală » din 
punct de vedere al Convenţiei, sau să expună persoana vizată unei sancţiuni care, prin natura 
sa sau gradul de severitate, aparţine sferei « penale ». în opinia Curţii această noţiune trebuie 
definită mai degrabă în sens formal şi se referă la „existenta unei notificări din partea 
autorităţilor cu privire Ia imputarea săvârşirii unei fapte penale", iar în cauzele Deweer contra 
Belgiei (27 februarie 1980, şi Foti contra Italiei (10,12,1982), Curtea a arătat ce trebuie înţeles 
în sensul Convenţiei prin „ acuzaţie ". 

Consemnarea în cuprinsul Raportului de evaluare nr.l31036/G/II/30.12.2011 a 
„indiciilor temeinice -( indicii care lipsesc în totalitate din Raportul de evaluare)- săvârşirii de 
către deputatul S.A. a infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art.253Al Cod penal,,, determină 
ca acest act emis de către Agenţie să reprezinte o acuzaţie în materie penală în sensul autonom 
dat de CEDO, motiv pentru care Agenţia Naţională de Integritate era obligată să permită 
deputatului S.A. să îşi exercite dreptul la apărare cu privire la indiciile temeinice identifícate 
în săvârşirea infracţiunii privind conflictul de interese. 

Referitor la aspectele privind fondul cauzei, consideră reclamantul că fapta evaluată şi 
reţinută de către Agentia Naţională de Integritate în Raportul de evaluare 
nr.l31036/G/II/30.12.2011 nu există în legea specială privind statutul deputaţilor şi 
senatorilor. legea nr.96/2006: Agenţia Naţională de Integritate reţine că există indicii 
temeinice privind încălcarea normelor administrative- art.70 şi art.71 din Legea nr.l61/2003-, 
precum şi a normei penale -art.253Al din Codul penal al României- de către deputatul S.A. 
prin semnarea contractelor civile nr.151 şi 152 din 15.12.2008, între S.A. şi fiul, respectiv 
nora acestuia, domnul S.A.C., respectiv doamna S.E.-M., privind angajarea acestora în cadrul 
Biroului Parlamentar al deputatului S.A.. 

Analizând cuprinsul Raportului de evaluare cu privire la reţinerea „indiciilor temeinice 
cu privire la săvârşirea unei infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art.253Al Cod penal,,, la 
modalitatea de expunere şi dezvoltare a acestei teze în cuprinsul Raportului de evaluare (pag.4 
din Raport), se observă că activitatea de obţinere a indiciilor temeinice săvârşirii unei 
infracţiuni se constituie în activitate de cercetare, de anchetă, în cadrul căreia se administrează 
şi se evaluează probe cu efecte similare actelor de cercetare penală, iar activităţile desfăşurate 
de către inspectorul de integritate pentru identificarea şi constatarea indiciilor menţionate şi 
înscrise în Raportul de evaluare au caracter jurisdicţional. 

In acest sens, în cazul deputatului S.A., inspectorul de integritate, pe baza liberei sale 
aprecieri în administrarea probelor, printr-o procedură care nu a respectat dreptul la apărare- a 
analizat şi decis existenta indiciilor temeinice săvârşirii unei infracţiuni, subrogându-se în 
atribuţii specifice Parchetului, pentru că acesta nu face o simplă sugestie, ci detaliază pe o 
pagină întreagă, explicaţii pe marginea calităţii subiectului activ, respectiv îndeplinirii calităţii 
speciale de subiect al infracţiunii, precum şi pe interpretarea laturii obiective a infracţiunii 
conflictului de interese. 

În ceea ce priveşte temeinicia motivării în drept a Agenţiei, aceasta este total nelegală, 
inspectorul de integritate, pe de o parte compilând texte legale care nu sunt incidente cauzei, 
iar pe de altă parte înlăturând premeditat orice referire la textele legale care reglementează 
explicit, imperativ şi exclusiv STATUTUL DEPUTAŢILOR. 

In acest sens, menţionează că inspectorul de integritate omite cu ştiinţă orice referire la 
dispoziţiile Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, legea specială în materie, în cuprinsul acestui act normativ nu există 
nicio interdicţie privind angajarea rudelor în calitate de personal la birourilor parlamentare 
locale şi, foarte important, legea specială nu prevede noţiunea de conflict de interese nici în 
mod expres şi nici prin trimiteri cu caracter general la alte texte de legi ce reglementează 
conflictul de interese. 
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Astfel, la pagina 7 din GHIDUL PRIVIND INCOMPATIBILITĂŢILE ŞI 
CONFLICTUL DE INTERESE, elaborat de către Agenţia Naţională de Integritate, este 
consemnat expres că dispoziţiile privind conflictul de interese nu se aplică în cazul emiterii, 
aprobării sau adoptării actelor normative. 

Referitor la încălcarea de către deputatul S.A. a dispoziţiilor art.70 şi art.71 din Legea 
nr. 161/2003, se arată că sfera aplicabilităţii acestor dispoziţii este definită expres şi limitativ 
în lege, parlamentarii fiind excluşi de la aplicabilitatea art.70 şi art.71 pentru motivul că 
parlamentarul - deputat sau senator- nu poate fi subiect activ al acestei fapte, dat fiind că 
atribuţiile acestora prevăzute prin Constituţie şi prin Legea nr.96/2006, rezidă în exercitarea 
activităţii de legiferare şi nu se pot converti în atribuţii ce se exercită prin decizii 
administrative de natură patrimonială. 

Pe de altă parte în Legea nr. 161/2003 se identifică în mod expres persoanele care pot 
săvârşi un conflict de interese pentru faptul că sunt emitenţi de decizii administrative: 
membrii Guvernului şi alte funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi 
locală (prefect, subprefect), primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii 
municipiului Bucureşti, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali 
şi judeţeni care prin luarea unei decizii administrative pot produce un folos material pentru 
sine, pentru soţul sau rudele de gradul I şi funcţionarii publici care prin rezolvarea de cereri 
iau decizii administrative sau participă la luarea unei decizii administrative cu caracter 
patrimonial. Previzibilitatea legii şi aplicării acesteia depinde într-o mare măsura de 
conţinutul textului de care este vorba, de domeniul pe care îl acoperă, precum şi de numărul şi 
calitatea destinatarilor săi. Deoarece parlamentarii nu gestionează şi nu administrează 
patrimoniul, ci exercită votul pentru adoptarea legilor, atribuţiile fiind strict legate de 
legiferare şi nu de administrare, NU pot fi subiecţi ai infracţiunii prevăzută şi pedepsită de 
Codul penal la art.253Al - Conflictul de interese- şi nici pasibili de încălcarea dispoziţiilor 
art.70 şi art.71 din Legea nr.161/2003.Curtea Europeană detaliază principiul legalităţii 
pedepsei - art.7 din Convenţie- care interzice interpretarea extensivă, prin analogie a legii 
penale (nullum crimen, nullapoena sine lege). Subliniează de asemeni că potrivit CODULUI 
PENAL AL ROMÂNIEI, alin.2 din art.253^1- Conflictul de interese-, dispoziţiile legale 
referitoare la incriminarea conflictului de interese nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau 
adoptării actelor normative. 

De asemenea, Inspectorul de integritate nu face nici o referire la Hotărârea nr.l din 
data de 30.05.2006 emisă de către Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatorilor, în speţa art.6 alin.8 care prevede că Direcţia pentru resurse umane este 
departamentul care gestionează convenţiile civile pentru birourile parlamentare, iar art 18 alin. 
(3) stipulează că centralizatorul deconturilor de cheltuieli pentru deputaţi sunt verificate de 
Serviciul decontări, avizate de control financiar propriu şi aprobate de directorul Direcţiei 
decontărilor pentru deputaţi.Drept urmare, Agenţia refuză să invoce orice text de lege care 
clarifică pe deplin legalitatea convenţiilor încheiate de către deputatul S.A.. 

Face de asemenea precizarea că angajaţii Birourilor parlamentare din circumscripţiile 
electorale nu sunt funcţionari publici parlamentari, al căror statut special să fie reglementat 
prin Legea nr.7 din 11 ianuarie 2006 şi ca atare nu intră sub incidenţa art. 10, care nu permite 
raporturi ierarhice directe, în cazul în care funcţionarii publici parlamentari sunt soţi sau rude 
de gradul I. Persoanele angajate în baza convenţiilor civile ia birourile parlamentare din 
cadrul circumscripţiilor locale nu sunt numite prin act administrativ şi nu îşi desfăşoară 
activitatea în structurile de specialitate ale Parlamentului României, respectiv în serviciile 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, motiv pentru care nu pot fi asimilate funcţionarilor publici 
parlamentari. Persoanele angajate prin convenţii civile în cadrul Birourilor parlamentare ale 
deputaţilor desfăşoară activităţi de secretariat, administrative şi sunt plătite din sumele 
acordate deputatului pentru cheltuieli efectuate în circumscripţiile electorale. 

Parlamentul României- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 
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Camerei Deputaţilor şi Senatului, comisie însărcinată prin Legea nr.96/2006 cu interpretarea 
unitară şi aplicarea corectă a prevederilor Legii privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, a 
principiilor şi regulilor de conduită parlamentară, precum şi oricăror probleme legate de 
aplicarea ei, a emis Hotărârea privind interpretarea art.38 alin.(6) din Legea nr.96/2006, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a, nr,179(XVIII) - Nr.29/C din data de 19 
octombrie 2011, şi a stabilit următoarele: „Situaţia de conflict de interese nu poate fi reţinută 
în privinţa angajării personalului birourilor parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor prin 
încheierea unui contract de muncă pe durată determinată sau a unui contract civil, indiferent 
de calitatea persoanei angajate (...).„ 

Referitor la daunele morale, arată reclamantul că în calitate de specialişti, 
reprezentanţii legali ai Agenţiei Naţionale de Integritate în loc să îşi exercite funcţia în 
conformitate cu principiile consacrate prin Legea nr.l76/2010, inspectorii Agenţiei au înţeles 
să producă probe ce pot îmbracă forma unui denunţ făcut împotriva sa, contrar deontologiei 
profesionale. Aceştia au profitat de avantajele funcţiei, înţelegând să valorifice, în mod 
premeditat şi prin denaturare, înscrisuri obţinute în această calitate, prin fapte care să afecteze 
negativ calitatea sa de parlamentar şi participarea la viaţa politică. 

Raportat la împrejurările şi modul de desfăşurare a acţiunilor întreprinse, concomitent 
şi ulterior întocmirii Raportului de evaluare (am în vedere publicitatea acestuia făcută de către 
Agenţie anterior primirii de către mine a Raportului), prin folosirea mass-mediei pentru 
sugerarea comiterii de către mine a unor fapte foarte grave ce îmbracă forma infracţională, s-a 
creat un sentiment de insecuritate cu privire la activitatea sa de demnitar al României pentru 
că publicul care a primit aceste informaţii nu reacţionează în funcţie de realitate, ci pe baza 
modului cum îşi reprezintă ei această realitate. în acest context, reputaţia apare ca o rezultantă 
şi, în acelaşi timp, componentă a imaginii publice, care alături de reputaţie, reprezintă valori 
fundamentale prevăzute şi garantate de Constituţie. 

La termenul din 25.03.2013, reclamantul formulează o cerere de chemare în garanţie a 
parlamentului româniei- camera deputaţilor, prin care solicită, ca, în cazul în care va cădea în 
pretenţii, să fîe stabilită răspunderea Camerei Deputaţilor, în integralitate, cu privire la 
legalitatea actelor încheiate pentru Biroul Parlamentar S.A.- contractele civile nr.151 şi 152 
din 15.12.2008-, verificate de legalitate şi plătite de Camera Deputaţilor, acte ce formează 
obiectul Raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate-Inspecţia de 
Integritate sub nr.131036/G/II/30.12.2o11, pentru care s-a formulat acuzaţia de conflict de 
interese în sensul prevederilor art. 20 alin.(1) din legea nr.176/2010. 

Consideră reclamantul că a fost obligat să cheme în garanţie Parlamentul României- 
Camera Deputaţilor pentru că există o deosebire fundamentală între modul cum a abordat 
Parlamentul European problema europarlamentarului care şi-a angajat rude la cabinetul său şi 
modul în care a înţeles Parlamentul României să transleze întreaga răspundere asupra unui 
deputat, într-o situaţie similară. 

Astfel, Secretarul General al Parlamentului European, KLAUS WELLE a refuzat, la 
solicitarea primită din partea comitetului parlamentar pentru control bugetar să indice numele 
parlamentarilor europeni care au angajate rude la cabinetul acestora din cauza cerinţei pe 
protejare a confidenţialităţii datelor personale."  

Totodată, în teza cb) din normele de aplicare a statutului deputaţilor, parlamentul 
european - decizia nr.aoio/c/i8o/oa. se consemnează că sunt menţinute în continuare, pentru 
mandatul actual, contractele încheiate de către parlamentarii europeni cu rudele acestora 
angajate la birourile parlamentare locale. neexistând temei legal pentru săvârşirea unui 
conflict de interese. - 

Spre deosebire de practica exercitată la nivelul Parlamentului European, Parlamentul 
României- Camera Deputaţilor a manifestat o cu totul altă atitudine trimiţând, la o adresă 
comunicată, la data de 29.11.2011, de către Agenţia Naţionala de Integritate, documente aflate 
în gestiunea Parlamentului, fără a preciza dacă în calitate de deţinător şi gestionar al acestor 
acte ar fi avut vreo responsabilitate asupra legalităţii înscrisurilor. 
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Firesc ar fi fost să se menţioneze în mod expres ca, potrivit Statutului Camerei 
Deputaţilor, documentele respective erau perfect legale primind în acest sens şi viza de 
control preventiv pentru efectuarea plăţii, demnitarul în cauză respectând întocmai legea 
specială aplicabilă, respectiv Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor. 

Parlamentul României- Camera Deputaţilor a verificat legalitatea actelor depuse de 
mine, a avizat de control financiar preventiv documentele şi a aprobat decontarea întocmind şi 
fisele fiscale anuale pentru contractele civile nr.151 şi 152 din 15.12.2008. 

Menţionează că potrivit prevederilor art.5, alineat 8, art.18 şi art.4 din Hotărârea 
nr.1/2006 aprobată, în temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, de Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente 
cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, Parlamentul 
României-Camera Deputaţilor a verificat legalitatea, a avizat de control financiar preventiv a 
aprobat decontarea şi a emis fişele fiscale anuale pentru contractele civile nr.151 şi 152 din 
15.12.2008 : 

„ART.5 a1in.(S) (8) Contractele de munca şi cele civile, pentru birourile parlamentare 
ale deputaţilor, vor fi vizate de serviciul juridic şi se depun la Direcţia resurse umane şi la 
Direcţia de salarizare din cadrul Camerei Deputaţilor (...)». 

„ART. 18 (1) Documentele justificative se îndosariază şi se transmit lunar, împreună 
cu decontul de cheltuieli, Direcţiei decontări pentru deputaţi a Camerei Deputaţilor, … 

(3) Centralizatorul deconturilor de cheltuieli pentru deputaţi, verificate de Serviciul 
decontări, avizate de controlul financiar propriu şi aprobate de directorul Direcţiei decontări 
pentru deputaţi, se transmite Direcţiei financiar-contabile pentru înregistrarea în contabilitatea 
Camerei Deputaţilor.,, 

În fapt, potrivit legii, la Biroul Parlamentar din circumscripţiile electorale pot fi 
angajaţi colaboratori, pe baza de contract civil, conform modelului prevăzut în anexa nr.7 din 
Hotărârea nr.1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a 
sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile 
electorale, aprobată de Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Menţionează de asemenea că aceşti colaboratori nu pot influenţa cu nimic votul pe 
care îl exprimă în Parlament, în plen. Persoanele angajate prin convenţii civile în cadrul 
Birourilor parlamentare ale deputaţilor desfăşoară activităţi de secretariat, administrative şi 
sunt plătite din sumele acordate deputatului pentru cheltuieli efectuate în circumscripţiile 
electorale. 

Cu maximă promptitudine, Parlamentul României a transmis la data de 30.11.2011, 
actele solicitate de către Agenţia Naţională de Integritate la data de 29.11.2011, de unde 
rezultă că, dacă Parlamentul României avea toate aceste acte solicitate de către Agenţie, acte 
pe care le»a avizat de legalitate şi cu viza de control financiar preventiv, verificate de către 
persoane din cadrul aparatului Camerei Deputaţilor, specializate în domeniu, nu putea fi tras 
la răspundere un deputat a cărui profesie de baza este cea de inginer, cum este cazul său. 

Chemata în garanţie, legal citată, solicită respingerea ca inadmisibilă a cererii de 
chemare în garanţie formulată, întrucât în cauză nu-şi găsesc incidenţa în cauză a prevederilor 
art.60-63 C,proc.civ. Astfel, Legea nr. 176/2010 defineşte la art.22 părţile raportului juridic 
născut prin formularea contestaţiei, respectiv persoana care face obiectul evaluării şi 
autoritatea emitentă, Agenţia Naţională de Integritate, fară ca legiuitorul sâ reţină în acest 
cadru procesual şi angajatorul, respectiv, autoritatea publică în care persoana în cauză îşi 
exercită activitatea/mandatul. 

Prin încheierea de şedinţă din 13 .05 .2013, curtea a respins în principiu cererea de 
chemare în garanţie a Parlamentului României- Camera Deputaţilor, ca inadmisibilă, motivat 
de faptul că în cauză nu-şi găsesc incidenţa a prevederile art.60-63 C,proc.civ., atât timp cât 
regimul conflictelor de interese se apreciază exclusiv în raport de faptele personale ale 
persoanelor implicate, şi au consecinţe directe asupra carierei acestora, situaţie în care 
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răspunderea lor directă pentru fapta proprie, astfel cum este prevăzută în legea specială, nu 
poate fi extinsă asupra autorităţilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea, cum se pretinde 
de reclamant. 

Curtea a reţinut soluţionând cauza că în fapt, la data de 18 noiembrie 2011 pârâta 
Agenţia Naţională de integritate s-a sesizat din oficiu, prin nota înregistrată cu 
nr.122244/A/ll/22.11.2011, cu privire la faptul că reclamantul nu a respectat regimul juridic al 
conflictelor de interese, angajându-şi rudele la propriul cabinet parlamentar. 

Prin adresa nr. 123895/G/II/30.11.2G11, reclamantul a fost informat în temeiul art. 20 
din Legea nr. 176/2010, că au fost identificate elemente de încălcare a legislaţiei privind 
regimul juridic al conflictelor de interese în sensul că, a semnat în calitate de beneficiar 
convenţiile civile nr. 152/15,12.2008 şi 151/1512.2008, prin care S.E.-M. şi S.A.C., nora 
reclamantului respectiv fiul acestuia, au fost angajaţi în funcţiile de referent fa biroul 
parlamentar al reclamantului, reclamantul fiind informat că urmează a fi invitat să-şi facă 
apărări, cu indicarea unui număr de contact în acest sens. Corespondenţa a fost de asemenea 
returnată, confirmarea de primire purtând menţiunea „Avizat, reavizat, expirat termen de 
păstrare". 

Urmare a verificărilor întreprinse în baza competenţelor legale conferite, pârâta 
întocmeşte Raportul de evaluare înregistrat la Agenţia Naţională de Integritate-Inspecţia de 
Integritate sub nr.l31036/G/II/30.12.2011, în finalul căruia concluzionează în sensul existenţei 
conflictului de interese întemeiat pe dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 176/2010, confirmându-
se realitatea situaţiei de fapt sus-menţionate, drept care dispune comunicarea raportului către 
reclamant, ca persoană evaluată, şi respectiv către Camera Deputaţilor, în care acesta îşi 
desfăşoară activitatea, cu sesizarea Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.253 ind.1 Cod penal . 

În aceeaşi zi actul în litigiu este comunicat reclamantului cu adresa de la fila 51 dosar, 
expediată la domiciliul acestuia din str. B. nr.5, bloc D9 sc.T1 ap.7, primirea corespondenţei 
fiind confirmată de destinatarul reclamant la 6.01.2012, conform dovezii de la dosar, astfel că 
în termenul legal de 15 zile prevăzut de art. 22 din Legea nr. 176/2010, acesta formulează 
prezenta contestaţie la instanţa de contencios administrativ. 

Raportat celor de mai sus, curtea constată că nu se poate reţine susţinerea 
reclamantului privind pretinsa încălcare a dreptului său la apărare, motivat de împrejurarea că 
nu ar fi intrat în posesia corespondenţelor aferente acestei evaluări a conflictului de interese, 
faţă de cuprinsul prevederilor legale incidente în ceea ce priveşte informarea de către Agenţia 
Naţională de Integritatea reclamantului cu privire la existenţa elementelor conflictului de 
interese sunt cele de la art. 20 şi 21 din Legea nr. 176/2010. 

Astfel, art. 20 din actul normativ menţionat prevede următoarele; 
w(1) Dacă, în urma evaluării declaratei de Interese, precum şi a altor date şi informaţii, 

inspectorul de integritate identifică elemente în sensul existenţei unui conflict de interese sau 
a unei Incompatibilităţi, informează despre aceasta persoana în cauză şi are obligaţia de a o 
invita pentru a prezenta un punct de vedere. 

(2)Persoana informată potrivii prevederilor alin. (1) este invitată să prezinte 
inspectorului de integritate date sau informaţii pe care te consideră necesare, personal ori prin 
transmiterea unui punct de vedere scris. 

(3) Informarea şi invitarea se vor face prin postă, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire. 

(4)Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de 
avocat şi are dreptul de a prezenta orice date ori informaşi pe care le consideră necesare." 

iar art. 21 alin. (1) şi (2), prevede următoarele: 
„(1) Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în 

scris, ori, în lipsa acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire 
a informării de către persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră 
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în continuare că sunt elemente în sensul existentei unui conflict de interese sau a unei 
incompatibilităţi, întocmeşte un raport de evaluare, 

(2) în lipsa confirmării prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate poate întocmi 
raportul de evaluare după îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare. * 

Ori, menţiunea Poştei Române „avizat, reavizat, expirat termenul de păstrare" 
semnifică faptul că, deşi destinatarul a fost înştiinţat de primirea corespondenţei, acesta nu a 
procedat la ridicarea corespondenţei, care, la expirarea termenului de păstrare, a fost returnată 
expeditorului, în condiţiile în care legiuitorul instituie o prezumţie legală în sensul că această 
procedură se consideră îndeplinită, chiar dacă nu există confirmarea de primire, situaţie ce se 
regăseşte şi în cauză. De altfel, deşi contestă primirea raportului, reclamantul a fost în măsură 
să conteste în termen legal la instanţă acest act administrativ, din cuprinsul motivelor 
contestaţiei depuse la 18.01.2012, rezultând cu evidenţă că acesta a avut cunoştinţă privind 
derularea şi conţinutul procedurii de evaluare şi a documentelor pe baza cărora s-a întemeiat 
aceasta. 

Curtea nu poate reţine nici susţinerile reclamantului privind o pretinsa excludere a 
parlamentarilor de la aplicabilitatea art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 70 din actul normativ 
mai sus menţionat: „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o 
demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar 
putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi 
altor acte normative”, iar funcţia de demnitate publică este acea funcţie publică care se ocupă 
prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 71 din acelaşi act normativ: „principiile care stau ia baza 

prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: 
imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public*. 

Totodată, activitatea de evaluare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se 
desfăşoară conform prevederilor Legii 176 din data de 1 septembrie 2010 privind integritatea 
în exercitarea funcţiilor şl demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în M.Of. nr. 621 
din 2 septembrie 2010, care prevede la art. 8 faptul că :”Scopul Agenţiei este asigurarea 
integrităţii în exercitarea demnităţilor şl funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei 
instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor 
şi informaţiilor privind averea, precum şl a modificărilor patrimoniale intervenite, a 
incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele 
prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice". 

 
În ce priveşte sfera de aplicabilitate a acestor reglementări, în conformitate cu 

dispoziţiile art.1 alin,(1) punctul 3, rezultă că dispoziţiile Legii nr.176/2010 se aplică 
următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor: 

 
„… 3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii". 
Or, curtea apreciază că interpretarea logică a acestor prevederi legale conduce la 

raţionamentul potrivit căruia, obligativitatea declaraţiilor acestora de avere întocmite anual, ce 
revine oricărui demnitar public, are drept scop, printre altele, şi pe acela al verificării de 
instituţia pârâtă, a sursei veniturilor dobândite de acesta şi familia sa, elemente ce pot furniza 
indicii asupra unor surse de venituri care să implice existenţa unui interes personal de natură 
patrimonială a demnitarului public, - şi care să-i fi influenţat îndeplinirea cu obiectivitate a 
atribuţiilor care îi revin, în înţelesul noţiunii de „conflict de interese”, şi de a putea fi traşi la 
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răspundere, conform legii, în situaţia în care imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei 
şi supremaţia interesului public ar fi încălcate în activitatea acestora, atunci când aceasta 
implică o latură de natură patrimonială.  

De asemeni, şi condiţia naturii „patrimoniale” a conflictului de interese este pe deplin 
demonstrată în cauză, însuşi reclamantul menţionând în cuprinsul acţiunii faptul că: 
”Persoanele angajate prin convenţii civile în cadrul Birourilor parlamentare ale deputaţilor 
desfăşoară activităţi de secretariat, administrative şi sunt plătite din sumele acordate 
deputatului pentru cheltuieli efectuate în circumscripţiile electorale.”, deci din modul în care 
parlamentarul administrează banii publici puşi la dispoziţia sa, conform legii. 

Astfel, potrivit legii, la Biroul Parlamentar din circumscripţiile electorale pot fi 
angajaţi colaboratori, pe baza de contract civil perfectat de parlamentarul respectiv cu 
persoana selectată în acest scop, conform modelului prevăzut în anexa nr.7 din Hotărârea 
nr.1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei 
forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, 
aprobată ulterior de Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, o atare 
atribuţie implicând aşadar existenţa unei decizii administrative de natură patrimonială emise 
de parlamentarul respectiv. 

Or, la dosar au fost depuse convenţiile civile nr. 152/15,12.2008 şi 151/1512.2008, 
semnate de reclamant în calitate de beneficiar, prin care S.E.-M. şi S.A.C., nora reclamantului 
respectiv fiul acestuia, au fost angajaţi în funcţiile de referenţi la biroul parlamentar al 
reclamantului, şi remuneraţi din bani publici, ceea ce demonstrează cu evidenţă latura 
obiectivă a noţiunii de „conflict de interese”, constând în direcţionarea unor bani publici aflaţi 
la dispoziţia demnitarului public reclamant, către membrii familiei sale, iar datorită acestui 
interes personal de natură patrimonială, rezultă faptul că este îndeplinită condiţia legală 
constând în neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în calitate de deputat în cadrul Parlamentului 
României, în conformitate cu principiile care stau ta baza exercitării demnităţii publice. 

De asemenea, împrejurarea că în cuprinsul Raportului de evaluare s-a prevăzut şi 
reţinerea „indiciilor temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni prevăzută şi pedepsită 
de art.253Al Cod penal,,, şi a fost sesizat organul de urmărire penală, în vederea verificărilor 
legale şi eventual al întocmirii unui dosar penal, se circumscrie limitelor de competenţă 
recunoscute pârâtei prin Legea nr.144/2007 republicată, (art. 14 lit. f), şi nu poate avea 
semnificaţia evocată de reclamant, anume aceea a unei pretinse substituiri a instituţiei pârâte 
în” activitatea de obţinere a indiciilor temeinice săvârşirii unei infracţiuni în activitate de 
cercetare, de anchetă, în cadrul căreia se administrează şi se evaluează probe cu efecte 
similare actelor de cercetare penală,” de competenţa parchetelor, din moment ce doar acestea 
din urmă, analizând probele administrate de ANI, urmează a aprecia asupra existenţei, în 
cazul de faţă, a laturii obiective şi subiective a infracţiunii cu care a fost sesizată de pârâtă, 
astfel cum s-a reţinut şi de Curtea Constituţională prin Decizia nr.415 din 14 aprilie 2010 
evocată de părţi.  

Concluzionând, faţă de cele arătate în cele ce preced, curtea constată acţiunea 
promovată în cauză de reclamantul S.A. ca fiind nefondată, atât sub aspectul pretinsei 
nelegalităţi şi netemeinicii a Raportului de evaluare întocmit de pârâta Agenţia Naţională de 
Integritate-Inspecţia de Integritate sub nr.l31036/G/II/30.12.2011, cât şi, în mod corelativ, 
privind daunele morale în sumă de 100.000 lei solicitate, urmând a o respinge aşadar în 
integralitatea ei. 

11. Acţiune vizând obligarea COMISIEI SUPERIOARE DE EVALUARE A 
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, la emiterea răspunsului la 
procedura prealabilă privind modul de soluţionare a contestaţiei privind decizia 
emisa de către parata. Competenţa instanţei 

Raportat prevederilor art. VI din Legea nr. 2/2013, privind unele măsuri privind 
degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru punerea în aplicare a Legii nr. 



84 
 

134/2010 privind Codul de procedură civilă, din moment ce legiuitorul nu face distincţie 
după cum obiectul acţiunii ar avea ca obiect cenzura unor acte administrative cu caracter 
premergător ori final, emise în procedura specială privind certificatele de handicap a 
persoanelor adulte, nici instanţa nu este în măsură a face distincţia invocată de reclamantă, 
respectiv între acţiunile ce ar privi anularea unui act administrativ, ori obligarea organului 
administrativ la emiterea acelui act, fie el premergător ori final, în procedura prevăzută de 
legea specială, competenţa de soluţionare a acestor cauze revenind în competenţa materială 
a tribunalelor. 

Sentinţa civilă nr. 122/2.09.2013 

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.330/45/2013 reclamanta G.G. a 
solicitat în contradictor cu pârâta MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI 
SOCIALE şi PERSOANELOR VÂRSTNICE - COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE 
A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, obligarea paratei la emiterea deciziei 
privind modal ât soluţionare a contestaţiei depusa de subsemnata şi înregistrata cu nr. 4218 
din 1.02.2013 prin care am contestat decizia 8853 din 11.07,2012 omisa de către parata, cu 
obligarea parafei la plata de daune în cuantum de 50 lei/zi, de la momentul introducerii 
acţiunii şi pana Ia îndeplinirea efectiva a obligaţiei, şi plata cheltuielilor de judecata. 

Motivează reclamanta că, în anul 2007 a solicitat Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap Iasi, in conformitate cu dispoziţiile Legii 19/2000, evaluarea dosarului şi 
stabilirea unei pensii de handicap, motivat de afecţiunile de care suferă, în mod special de 
"defect septal inteiatriat". după numeroase demersuri efectuate la instituţiile abilitate, 
demersuri necesare motivat de refuzul comisiei, a obţinut Certificatul de încadrare în Grad de 
Handicap nr. 21936/09.04,2009 cu valabilitate permanenta prin care am fost încadrata în 
gradul de handicap accentuat. 

In anul 2012 a fost însă chemata pentru o reevaluare dispusa din oficiu de către 
Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi. în data de 01,06,2012 i-a fost 
eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap nr.6459728.05.2012, certificat prin care 
s-a modificat gradul de handicap al subsemnate din gradul accentuat în cel mediu. 

Fiind nemulţumita de aceasta modificare, a formulat o contestaţie împotriva acestui 
certificat de încadrare, aceasta fiind depusa la data de 20.06,2012 Ia Direcţia Generala de 
Asistenta Sociala şi Protecţie a Copilului Iasi şi motivat de faptul ca timp de 6 luni nu am 
primit nici un răspuns cu privire la modalitatea de soluţionare a contestaţiei formulate, a 
primit la data de 07.02.2013 prin serviciul postai Decizia de încadrare în grad de handicap n 
r.8853/1L07.2012 emisa de Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap prin care s-a menţinut încadrarea în gradul mediu de handicap. 

Urmare emiterii acestei decizii a formulat în temeiul art. 2, alin. J lit. g din Legea 
554/2004 o contestaţie cu rolul de plângere prealabila sesizării instanţei im potriva acesteia, 
contestaţie trimisa paratei la data de 15.02.2013 prin serviciul postai. 

Ca răspuns la aceasta contestaţie parata a comunicat subsemnatei adresa 
nr.4218/15.03.2013, prin care a răspuns ca împotriva acestei decizii se poate formula 
contestaţie doar potrivit Legii contenciosului administrative nr.554/2004. 

Nemulţumita fiind de acest răspuns, a revenit la parata cu o adresa trimisa prin 
serviciul postai la data de 27.03.2013, prin care a reformulat solicitarea de emitere a unui act 
administrativ de soluţionare a plângerii prealabile. 

Nici pana în prezent însă parata nu a procedat fa emiterea şi comunicarea către 
subsemnata a unui act administrativ privind modul de soluţionare a contestaţiei formulate, 
situaţie în care a formulat prezenta acţiune. 

Pârâta a depus întâmpinare, prin care invocă excepţia lipsei de competenţă materială a 
instanţei, fundamentată pe dispoziţiile art. VI din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri 
privind degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, potrivit căruia „deciziile emise de Comisia 
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Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap pot fi atacate la secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, conform legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004”, iar pe fond solicită respingerea acţiunii reclamantei ca nefondată. 

Răspunzând acestei excepţii, reclamanta consideră că în cauză nu-şi găsesc 
aplicabilitatea prevederile art. VI din Legea nr. 2/2013, întrucât în fapt nu a formulat în cauză 
o contestaţie împotriva decizia nr.8853 din 11.07.2012 emisa de către parata, ci obligarea 
acesteia la emiterea unui act administrativ privind modul de soluţionare a contestaţiei cu rol 
de plângere prealabilă înregistrata cu numărul 4218 din data de 19.02.2013 . 

Curtea, analizând prioritar excepţia dirimantă privind necompetenţa materială a acestei 
curţi, constată că aceasta este întemeiată, raportat prevederilor art. VI din Legea nr. 2/2013, 
privind unele măsuri privind degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, astfel cum a fost reprodus 
mai sus, din moment ce legiuitorul nu face distincţie după cum obiectul acţiunii ar avea ca 
obiect cenzura unor acte administrative cu caracter premergător ori final, emise în procedura 
specială privind certificatele de handicap a persoanelor adulte, astfel că nici instanţa nu este în 
măsură a face distincţia invocată de reclamantă, respectiv între acţiunile ce ar privi anularea 
unui act administrativ, ori obligarea organului administrativ la emiterea acelui act, fie el 
premergător ori final, în procedura prevăzută de legea specială . 

De altfel, în speţă derularea procedurii speciale a fost finalizată prin emiterea deciziei 
nr.8853 din 11.07.2012 de pârâta Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, act administrativ cenzurabil în faţa instanţei de contencios administrativ a 
tribunalului conform noii reglementări cuprinse în art .VI din Legea nr. 2/2013, reclamanta 
investind instanţa însă cu o cerere vizând demersurile ulterioare obţinerii acestui act 
administrativ, - apreciind că organul emitent ar trebui să fie obligat să emită un răspuns la 
plângerea sa prealabilă privind modul de soluţionare a cererii sale prin decizia de mai sus,- . 

Numai că acest obiect ce nu este de natură a influenţa competenţa materială a 
tribunalelor, astfel cum este prevăzută special şi derogatoriu de la dreptul comun, (reprezentat 
de art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare, 
potrivit căruia calitatea de organ administrativ central al pârâtei atrage competenţa curţilor de 
apel), din moment ce textul procedural derogatoriu, reprezentat de art. VI din Legea nr. 
2/2013, face abstracţie de calitatea de organ administrativ central al Comisiei Superioare de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, şi stabileşte competenţa de soluţionare a 
tribunalelor, ca prime instanţe în materia contenciosului administrativ, pentru cenzurarea 
tuturor actelor administrative emise în procedura prevăzută de dispoziţiile Legii 19/2000. 

Aşa fiind, văzând şi dispoziţiile art. 132 din Noul cod de procedură civilă, curtea a 
procedat la declinarea competenţei de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Tribunalului 
Iaşi, ca primă instanţă în materia contenciosului administrativ, căreia i s-a înaintat dosarul. 

 
 


