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I. Secţia civilă 

1. Procedura insolvenţei. Calitatea procesuală activă a lichidatorului judiciar în 
cererile ce au ca obiect contestarea hotărârii adunării generale a creditorilor 

Legea nr. 85/2006, art. 13-17, art. 25 
Ca organ în procedura insolvenţei ce trebuie să supravegheze legalitatea 

operaţiunilor şi actelor efectuate de ceilalţi participanţi şi atribuţiilor stabilite prin lege – 
de a sesiza judecătorul sindic în orice problemă, lichidatorul poate ataca hotărârea 
adunării creditorilor având calitate procesuală activă. Legiuitorul a prevăzut calea de atac 
a contestaţiei împotriva hotărârilor adunării creditorilor şi a limitat exerciţiul dreptului 
pentru o anumită categorie de creditori, nu însă şi pentru lichidatorul judiciar, dreptul 
fiindu-i conferit prin art.25 lit. k din Legea 85/2006. 

Decizia civilă nr. 730/29.05.2013 
 

Prin sentinţa civilă nr.265/F//20.02.2013 Tribunalul Vaslui a respins excepțiile 
tardivității cererii şi a lipsei calităţii procesuale active, invocate de SC „S.C.” SRL, a admis 
sesizarea administratorului judiciar „S.” SPRL Vaslui în calitate de lichidator judiciar al SC 
„R.” SRL in contradictoriu cu SC „S.C.” SRL, banca comercială, Primăria mun. Bîrlad, 
A.F.P. - Bîrlad, creditor Banca R.D., Direcţia Regională Vamală - Iaşi, „E.O.M.” Furnizare 
S.A. Iaşi şi debitor SC. „R.” - SRL Bîrlad şi pe cale de consecință s-a anulat convocatorul şi 
procesul-verbal al Adunării creditorilor încheiat în data de 18.10.2012. 

Pentru a pronunţa hotărârea, prima instanţă, pe baza probatoriului administrat a stabilit 
următoarea situaţie de fapt: 

La data de 24.10.2012 „S.” SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 
„R.” SRL desemnat prin încheierea nr.100/F/26.04.2006 pronunţată de Tribunalul Vaslui a 
primit prin poştă electronică, expeditor fiind SC „S.C.” SRL convocarea cu nr. 
3857/17.10.2012 pentru data de 18.10.2012 la adunarea creditorilor societății debitoarei la 
sediul BCR Iaşi. Ordinea de zi consta în aprobarea numirii şi confirmării lichidatorului 
judiciar „E.” LRT SPRL; stabilirea onorariului de 6% fără TVA din sumele recuperate în 
cadrul procedurii de insolvenţă, prin înlocuirea lichidatorului judiciar desemnat de instanţa de 
judecată; rezilierea contractului de închiriere nr. 1036/150/30.03.2012 încheiat cu SC „V.” 
SRL; punerea în executare a sentinței civile nr. 411/F/06.10.2009 definitivă şi irevocabilă prin 
Decizia nr. 2341/17.05.2010 a Curţii de Apel Iaşi, continuarea procedurii de organizare a unui 
număr de şase licitaţii săptămânale la 50% din valoarea evaluată a patrimoniului debitoarei, 
cu posibilitatea adjudecării în contul creanţei a bunurilor mobile. Ulterior a comunicat că 
persoana desemnată, reprezentantul SC „S.C.” va întocmi procesul-verbal şi î1 va semna, în 
absenţa lichidatorului, votul exprimat cu privire la ordinea de zi comunicată şi procesul-verbal 
al adunării creditorilor din data de 18.10.2012 ora 12,00. 

Lichidatorul judiciar a învestit judecătorul sindic cu acţiunea în anularea convocării şi 
procesul-verbal, motivată pe faptul că Adunarea creditorilor s-a convocat nelegal şi desfăşurat 
de un participant la procedură, iar secretariatul şedinţei prin consilierul juridic al creditorilor 
este în afara legii. 

Prin întâmpinare, SC „S.C.” SRL, în calitate de cesionar al creanţelor şi drepturilor 
procesuale pe care BCR SA le avea faţă de debitorul SC „R.” SRL a invocat tardivitatea 
formulării cererii, raportat la art. 14 alin. 8 din Legea nr. 85/2006 şi lipsa calităţii procesuale 
active a lichidatorului judiciar „S.” SPRL, iar pe fond respingerea cererii ca nelegală şi 
netemeinică. 



Prioritar, în temeiul art. 137 C.proc.civ., judecătorul sindic a soluţionat excepţiile 
constatând că reclamantul şi-a întemeiat cererea pe art. 25 lit. k din Legea nr. 85/2006 care nu 
prevede un anume termen de sesizare a instanţei, excepţia tardivităţii nefiind întemeiată. 

În interpretarea art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, s-a apreciat că lichidatorul 
judiciar poate sesiza instanţa cu orice problemă ce impune o soluţie în procedura insolvenţei 
ceea ce îi conferă calitatea procesuală activă. 

Pe fondul cauzei s-a constat că SC „S.C.” SRL a convocat Adunarea Creditorilor 
debitoarei SC „R.” SRL fără a înştiinţa lichidatorul şi prin încălcarea art. 13 alin. 3 din lege, 
ce prevede că se dispune convocarea de Comitetul Creditorilor sau de lichidatorul judiciar, ce 
poate fi doar sesizat de creditorul cu peste 30% din masa credală. 

S-a reţinut că lichidatorul judiciar are competenţa de a consemna în procesul-verbal 
deliberările şi hotărârile adunării creditorilor şi de a-l depune la dosarul cauzei, că acesta nu a 
fost înştiinţat fiind publicată doar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă din 10.10.2012 
convocarea pentru data de 18.10.2012. 

Prima instanţă a constatat încălcarea art. 19 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 85/2006, 
deoarece SC „S.C.” SRL nu deţinea o creanţă de cel puţin 50% din valoarea totală a 
creanţelor pentru a propune un alt lichidator. 

Instanţa a înlăturat şi apărările pârâtei reţinând că necontestarea măsurii de confirmare 
ca lichidator judiciar în termenul prevăzut de art. 19 alin. 3 din lege, nu are relevanţă în 
condiţiile în care convocarea şi luarea măsurii nu a fost dispusă în legalitate. Astfel, art. 22 din 
Legea nr. 85/2006 instituie procedura dată în competenţa judecătorului sindic de înlocuire a 
lichidatorului pentru motive temeinice, normă ce nu este incidentă în cauză şi nici nu a fost 
urmată. Citarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă se poate dispune de practicienii în 
insolvenţă sub supravegherea acestora şi nu se aplică oricărui creditor în cadrul unui dosar. 
Deşi lichidatorul a fost desemnat sub imperiul Legii nr. 64/19965 în vigoare la data 
deschiderii procedurii falimentului, s-a reţinut lipsa dispoziţiilor tranzitorii din Legea nr. 
85/2006, ce face incident art. 725 C.proc.civ. de la 1865, procedura desfăşurând-se pentru 
etapele ulterioare – conform legii noi şi aplicabilă proceselor şi în curs de judecată. 
Constatând nulitatea convocării şi măsurii adoptate nu s-a impus analiza punctuală a celorlalte 
probleme de pe ordinea de zi. 

În recursul declarat, SC „S.C.” SRL a încadrat motivele în art. 304, 312, 304 ind. 1 
C.proc.civ., art.8, 12, 149 din Legea nr. 85/2006, criticând, între altele, lipsa calităţii 
procesuale active a lichidatorului judiciar „S.” SPRL; raportat la prevederile art. 14 alin. 7 din 
Legea nr. 85/2006 cererea este o sesizare ce nu poate fi calificată contestaţie în termen, cei ce 
pot contesta hotărârea Adunării creditorilor sunt dosar creditorii ce au votat împotriva ori au 
lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor. 

Analizând lucrările cauzei, curtea de apel a constatat că situaţia de fapt stabilită în 
considerentele hotărârii atacate are corespondent în probele administrate. 

Raportat la data învestirii instanţei, a obiectului cererii şi etapele procedurii insolvenţei 
prevăzute de lege, curtea a constatat că judecătorul sindic a stabilit corect cadrul procesual şi 
normele de drept material şi procesual incidente în cauză. 

Art.15 din Legea nr.85/2006 prevede că orice referire, în actele normative existente, la 
data intrării în vigoare a acestui act normativ, la Legea nr. 64/1995 privind procedura 
reorganizării judiciare şi a falimentului şi orice trimitere la actul normativ menţionat se vor 
considera ca referire/trimitere la prezenta lege şi/sau la secţiunile corespunzătoare din 
prezenta lege după caz. Conform art. 156 din Legea nr. 85/2006, la data intrării în vigoare a 
legii, Legea nr. 64/1995 cu modificările şi completările ulterioare se abrogă. 

Dispoziţiile Legii privind procedura insolvenţei nr. 85/2006, potrivit art. 149, se 
completează în măsura compatibilităţi lor cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului 
civil, Codului comercial şi ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de 
insolvenţă.  



În consecinţă, la situaţia de fapt din cererea de chemare în judecată şi cadrul procesual 
redat judecătorul sindic are competenţa de a stabili temeiul de drept al acţiunii neavând 
relevanţă modalitatea şi denumirea sub care cererea s-a înregistrat în evidenţele instanţei, 
conform Regulamentului de ordine interioară şi portalul instanţei. 

Curtea a reţinut că în procedura insolvenţei administratorul judiciar şi lichidatorul sunt 
organe care aplică procedura insolvenţei ce asigură efectuarea actelor şi operaţiunilor în 
condiţiile legii şi realizarea drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi participanţi la aceste acte şi 
operaţiuni. 

În speţă, lichidatorul judiciar – conform art. 25 lit. k) – poate sesiza judecătorul sindic 
cu orice problemă care cere o soluţionare de către acesta, între care şi legalitatea convocării 
adunării creditorilor şi a hotărârilor adoptate. 

Secţiunea „Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor” din Legea nr. 85/2006 (art. 
13-17) stabileşte reguli de desfăşurare a activităţii adunării creditorilor, convocare, ordinea de 
zi, modalitatea de vot şi adoptarea a hotărârilor, actul de procedură în care se consemnează 
calea de atac. 

Întrucât actele şi operaţiunile în procedura insolvenţei trebuie efectuate cu celeritate, 
legiuitorul, în ceea ce priveşte dreptul de contestare a hotărârii creditorilor l-a conferit şi 
limitat prin art. 14 alin. 7, la o anumită categorie de creditori, ce au votat împotrivă sau au 
lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor, însă nu l-a exclus pe administratorul judiciar 
sau lichidator. 

Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 13 şi 14 din Legea nr. 85/2006 trebuie interpretate 
aşa cum a dispus şi prima instanţă că lichidatorul judiciar, în speţă, convoacă şi prezidează 
şedinţele adunării creditorilor, asigură lucrările de secretariat fiind cel care depune la dosar 
procesul-verbal în care s-a consemnat hotărârea adoptată, aceasta fiind regula. Norma este 
imperativă, iar încălcarea ei se sancţionează cu nulitatea operațiunilor efectuate şi a actelor 
adoptate. Adunarea Creditorilor va putea fi convocată de Comitetul creditorilor condiţionat de 
cererea creditorilor deţinând creanţe în valoare de cel puţin 30% din valoarea acestora potrivit 
art. 13 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 ce constituie excepţia. 

Curtea a constatat că pentru data de 18.10.2012 adunarea creditorilor a fost convocată 
de unul din creditori, ce nu are atribuit prin lege acest drept, SC „S.C.” SRL, şi nu de 
comitetul creditorilor sau lichidatorul judiciar pentru a fi legală. 

Ca organ în procedura insolvenţei ce trebuie să supravegheze legalitatea operaţiunilor 
şi actelor efectuate de ceilalţi participanţi şi atribuţiilor stabilite prin lege – de a sesiza 
judecătorul sindic în orice problemă – lichidatorul poate ataca hotărârea adunării creditorilor 
având calitate procesuală activă. Într-adevăr pentru creditori legiuitorul a prevăzut calea de 
atac a contestaţiei împotriva hotărârilor adunării creditorilor limitată pentru o anumită 
categorie nu însă şi pentru lichidatorul judiciar dreptul fiindu-i atribuit prin art. 25 lit. k) din 
Legea nr. 85/2006. 

Pentru considerentele expuse excepţia tardivităţii cererii şi lipsei calităţii procesuale au 
fost corect soluţionate de tribunal. 

Curtea a reţinut că nelegalitatea convocării adunării creditorilor lipseşte de efecte 
juridice publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în ce priveşte calcularea termenelor 
procedurale şi atrage nulitatea actelor următoare, hotărârea adoptată neavând o existenţă de 
sine stătătoare. 

Interpretarea dată de recurent art. 14 alin. 6 ce stabileşte cuprinsul procesului-verbal 
încheiat în adunarea creditorilor şi semnarea acestuia, nu înlătura incidenţa art. 13 alin. 1 şi 3 
din Legea nr. 85/2006. 

Astfel, nu îi conferă creditorului – oricare ar fi valoarea creanţei sale – dreptul de a 
convoca direct, personal adunarea creditorilor, ce a fost conferit prin lege exclusiv 
administratorului judiciar sau lichidatorului şi comitetului creditorilor. Curtea a apreciat că 
interpretarea nu poate fi decât aceea impusă de art. 13 alin. 1 din lege, şi anume a participării 
administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului judiciar la toate adunările 



creditorilor. Interpretarea rezultă şi din normele ce reglementează asigurarea secretariatului 
şedinţei şi obligaţia de a depune la dosarul cauzei procesul-verbal a numirii lichidatorului 
judiciar sau administratorului ce nu pot fi aduse la îndeplinire decât prin prezenţa la adunarea 
creditorilor. 

O altă critică pe fondul cauzei vizează înlocuirea lichidatorului judiciar şi interpretarea 
art. 19 alin. 2 Legea nr. 85/2006 punct pe ordinea de zi şi alăturat celorlalte, ce nu s-a impus a 
fi analizate punctual de judecătorul sindic, urmare constatării nulităţii convocării ce atrage şi 
nulitatea actelor subsecvente. 

În principiu, creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, în 
temeiul art. 19 alin. 21 ind. 1 din Legea nr. 85/2006 poate să decidă asupra înlocuirii 
lichidatorului judiciar sau administratorului judiciar provizoriu ori să îl confirme, după caz, şi 
să îi stabilească renumeraţia, fără consultarea adunării creditorilor. 

Înlocuirea nu se poate dispune decât într-o anumită etapă procesuală şi trebuie 
confirmată de judecătorul sindic ce va dispune şi încetarea atribuţiilor lichidatorului judiciar 
desemnat provizoriu, cu mult depăşită în cauză. 

Lichidatorul judiciar „S.” SPRL a fost desemnat prin Încheierea nr. 100/F/26.04.2006 
sub incidenţa Legii nr. 64/1995. Procedura înlocuirii s-a declanşat prin publicarea convocării, 
în Buletinul Procedurilor în Insolvenţă, la 10.10.2012, de un creditor ce deţine 44,4% şi nu 
50% din valoarea creanţelor, prin încălcarea dispoziţiilor ce reglementează exercitarea 
drepturilor creditorilor şi convocarea adunării creditorilor. 

În consecinţă, corect a reţinut judecătorul sindic că dispoziţiile art. 22 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2006 ce permit înlocuirea lichidatorului în cursul procedurii nu sunt incidente în 
speţă. Pe de altă parte, nu s-au invocat motive temeinice fiind încălcate şi dispoziţiile 
procedurale ce permit înlocuirea: cererea nu a fost formulată fie de creditorul ce deţine cel 
puţin 50% din valoarea creanţelor, fie de comitetul creditorilor şi nu a fost adresată 
judecătorului sindic ce are competenţa exclusivă a hotărî înlocuirea. 

Pentru considerentele expuse, criticile formulate nu au fost întemeiate şi conform art. 
312 C.proc.civ. curtea de apel a respins recursul. 

2. Conflict de competenţă. Încuviinţarea cererii de executare silită. Instanţa de 
executare 

Temei de drept: Codul de procedură civilă de la 1865, art. 373 

Executarea silită efectuată de executorul judecătoresc este supusă încuviinţării 
instanţei de executare a cărei competenţă este dată de art. 373 alin.(2) şi (3) C.proc.civ. de 
la 1865  

Sintagma „judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea” desemnează 
instanţa în circumscripţia căreia se află bunurile urmăribile şi care poate fi diferită de 
instanţa în circumscripţia căreia se află în speţă sediul debitoarei. 

Sentinţa civilă nr. 13/12.06.2013 

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Huşi la data de 14.02.2013, biroul executorului 
judecătoresc a învestit instanţa cu cerere de încuviințare a executării silite, la cererea 
creditorului „I.C.” LEASING IFN SA (fostă SC „A.” LEASING IFN S.A.). 

Prin hotărârea nr. 20/C/5.03.2013 Judecătoria Huşi a admis excepţia necompetenţei 
teritoriale a acestei instanţe, invocată din oficiu şi a declinat competenţa în favoarea 
Judecătoriei Iaşi. 

Pentru a pronunţa hotărârea, instanţa de executare a constatat că cererea de 
încuviinţare a executării silite se îndreaptă împotriva unei debitoare al cărui sediul se află în 
localitatea Valea Lupului, jud. Iaşi, în raza teritorială a Judecătoriei Iaşi, aici aflându-se 
ipotetic şi bunurile mobile şi imobile. 

Interpretând art. 373 alin. 6 şi 7 C.proc.civ. de la 1865, prima instanţă a reţinut că nu 
s-au depus dovezi cu privire la deţinerea de debitor a unor bunuri în raza localităţii Huşi. 



Totodată, a înlăturat ca mijloc de probă în stabilirea competenţei înscrisul întitulat „proces-
verbal de constatare” ce atestă existenţa unui punct de lucru al debitoarei şi bunuri în raza 
teritorială a Judecătoriei Huşi, motivată pe faptul că „actul” a fost încheiat de un reprezentant 
al debitoarei şi nu de executorul judecătoresc. 

Judecătoria Iaşi, prin încheierea din 20.03.2013, a admis excepţia de necompetenţă a 
instanţei şi a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Huşi. În baza art. 21 C.proc.civ. a 
suspendat orice altă procedură şi a înaintat dosarul Tribunalului Iaşi pentru soluţionarea 
conflictului negativ de competenţă, instanţă care, prin sentinţa civilă nr. 730/14.05.2013, a 
învestit Curtea de Apel Iaşi. 

Pentru a pronunţa hotărârea, Judecătoria Iaşi a constatat că prin cererea de încuviinţare 
a executării silite creditorul a indicat locul unde urmează să fie realizată executarea silită şi 
anume localitatea Vetrişoaia, drumul național Huşi – Fălciu, km 30, judeţul Vaslui, unde au 
fost identificate bunuri ce urmează a fi executate silit, nefiind făcute alte menţiuni care să 
atragă incidenţa unor dispoziţii speciale privind competenţa, rezultă că executarea silită se va 
realiza la punctul de lucru al debitoarei, localitate aflată în raza de competenţă a Judecătoriei 
Huşi. Judecătoria Iaşi a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 373 alin. 2 C.proc.civ., Judecătoria 
Huşi este instanţa de executare care devine, astfel, competentă să se pronunţe cu privire la 
cererea de încuviinţare a executării silite, potrivit dispoziţiilor art. 373 alin. 3 C.proc.civ. 

Analizând lucrările cauzei, curtea de apel a stabilit competenţa de soluţionare a cererii 
de încuviinţare a executării silite în favoarea Judecătoriei Huşi, pentru următoarele 
considerente: 

În conformitate cu art. 373 alin. 1 C.proc.civ., dacă prin lege nu se dispune altfel, 
hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din 
circumscripţia curţii de apel în care urmează să se efectueze executarea ori, în cazul urmăririi 
bunurilor, de către executorul din circumscripţia curţii de apel în care se află acestea. 

Art. 373 alin. 2 C.proc.civ. stabileşte instanţa de executare ca fiind judecătoria în 
circumscripţia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel, iar 
alin. 3 competenţa materială a instanţei de executare, care include cererea de încuviinţare a 
executării silite. 

În cerere, executorul judecătoresc a indicat elementele impuse de lege (art. 112 
C.proc.civ., Legea nr. 188/2000 şi Regulamentul de aplicare), precizând că bunurile se află pe 
raza Municipiului Huşi, că debitorul are bunuri şi la punctul de lucru pe raza comunei 
Vetrişoaia, Drumul Naţional Huşi – Fălciu, Km. 30, jud. Vaslui, identificate de reprezentatul 
creditoarei şi precizat la solicitarea instanţei. 

Executarea silită efectuată de executorul judecătoresc este supusă încuviinţării 
instanţei de executare a cărei competenţă este dată de art. 373 alin. 2 şi 3 C.proc.civ. ca fiind 
judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea. 

Supuse executării silite sunt veniturile şi bunurile debitorului, dacă potrivit legii sunt 
urmăribile şi numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorului. 

În cererea de executare silită sunt menţionate bunurile mobile ce vor fi urmărite şi care 
constituie şi obiect al titlului executoriu, contractului de leasing financiar din 23.03.2009. În 
stabilirea instanţei de executare competente sintagma „judecătoria în circumscripţia căreia se 
va face executarea” desemnează instanţa în a cărei rază teritorială se află bunurile urmăribile 
şi care poate fi diferită de instanţa în circumscripţia căreia se află în speţă sediul debitoarei. 

Curtea a avut în vedere că art. 373 alin. 6 C.proc.civ. impune executorului 
judecătoresc obligaţia de exercitare a rolului activ pentru realizarea integrală şi cu celeritate a 
dispoziţiilor din titlul executoriu, prin toate mijloacele legale, între care şi cele prevăzute în 
alin. 7 din acelaşi articol. 

De asemenea, invitarea debitorului pentru a da lămuriri în legătură cu veniturile şi 
bunurile sale, ori efectuarea de verificări de executorul judecătoresc sunt măsuri procedurale 
ce pot fi dispuse numai ulterior încuviinţării cererii de executare silită, de instanţa de 
executare. 



Astfel, greşit a înlăturat Judecătoria Huşi forţa probantă a procesului-verbal încheiat 
de reprezentanţii creditoarei ce au identificat bunurile urmărite la punctul de lucru al 
debitoarei aflat în circumscripţia s-a teritorială. 

În condiţiile în care legea nu distinge şi nu impune un anumit mijloc de probă în 
stabilirea instanţei de executare, doar raportarea ipotetică la sediul social al debitoarei, fără a 
se proba în concret deţinerea de bunuri şi respectiv al celor urmărite, în acea localitate, nu 
justifică declinarea competenţei. 

Pentru considerentele expuse, curtea de apel a stabilit competenţa de soluţionare a 
cererii de încuviinţare a executării silite în favoarea Judecătoriei Huşi. 

 

II. Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

1. Condiţiile angajării r ăspunderii civile a unor persoane fizice, având 
statut de funcţionari publici de conducere, pentru paguba cauzată 
institu ţiei publice cu care acestea se află în raporturi de serviciu, 
rezultată fin faptul obligării persoanei juridice de drept public la 
plata de daune morale, către o terţă persoană. Procedura de urmat 
pentru realizarea dreptului de a obţine repararea prejudiciului 
produs prin exercitarea abuzivă a atribuţiilor de serviciu  

Temei de drept: Legea nr. 188/1999 

Instituţia publică – dacă i s-a cauzat un prejudiciu material, ca urmare a obligării 
sale, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, la plata de daune morale, către un 
funcţionar public căruia i-au fost modificate, pe o cale ocolită şi discreţionară, elemente 
ale raportului de serviciu – are deschisă doar calea acţiunii în regres, în temeiul art. 84 lit. 
c) coroborat cu art. 85 din Legea nr. 188/1999, împotriva funcţionarilor publici de 
conducere care au dispus, în mod abuziv şi fără nici un suport, acele modificări, 
contestate în instanţă. 

Pentru exercitarea acţiunii în regres, nu are nici o relevanţă faptul că, potrivit 
unor norme departamentale, entitatea administrativă păgubită trebuie să parcurgă, în 
prealabil, o serie de etape preparatorii, în care sunt implicate structuri ierarhice 
superioare, întrucât aceste proceduri sunt valabile şi produc efecte doar în relaţia 
instituţională în care se află persoana juridică reclamată, nu şi în relaţia dintre titularul 
dreptului la acţiune şi persoanele apreciate a fi vinovate de producerea prejudiciului a 
cărui acoperire se solicită prin acţiunea în regres. 

Decizia civilă nr. 1160/8.04.2013 

Prin sentinţa nr. 2217/CA/ din 16 octombrie 2012, Tribunalul Iaşi respingând excepţia 
lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâților, excepţia inadmisibilităţii acţiunii, precum şi excepţia de nelegalitate a raportului nr. 
2390/22.08.201l, emis de reclamantă, a admis acţiunea formulată de reclamanta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, în contradictoriu cu pârâții Lupaşcu Vasile şi 
Marin Sorina Eliza, pe care i-a obligat să plătească reclamantei câte 4.428,50 lei fiecare, plus 
dobânda penalizatoare prevăzută de art. 3 alin. 2 din OG               nr. 13/2011, calculată de la 
data de 27.04.2011, până la data de 22.08.2011. 

       Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că acțiunea promovată de 
reclamantă, în contradictoriu cu pârâții Lupaşcu Vasile şi Marin Sorina Eliza, se întemeiază 
pe prevederile art. 84 lit. c) din Legea nr.188/1999, motivat de faptul că, prin sentinţa nr. 522 
din 02.06.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, D.G.F.P. Iaşi a fost obligată să plătească 
numitului Doroftei Sorin suma de 9.058,90 lei, cu titlu de daune morale, hotărâre în 
considerentele căreia s-a reţinut că, prin nota de serviciu nr. 44022 din data de 18.09.2009, ce 
a fost semnată de Lupaşcu Vasile, în calitate de director coordonator, şi de Marin Sorina 



Luiza, în calitate de director coordonator adjunct, a fost luată o măsură fără suport legal, faţă 
de funcţionarul public Doroftei Sorin, precum şi faptul că procedura de executare a sentinţei 
menţionate s-a realizat în conformitate cu art. 12 din OG nr. 4/2009 şi cu pct. 5.2 alin. 2 din 
Ordinul M.F.P. nr. 2626/2010, astfel cum rezultă din avizul de                    legalitate şi din 
ordinul de plată nr. 696/27.04.2011. 

Examinând excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, excepţie ce a fost 
ridicată de pârât, prima instanţă a reţinut că, din moment ce s-a invocat, ca temei al acţiunii, 
răspunderea delictuală a pârâților, devin aplicabile prevederile pct. 5.3 alin. l) din ordinul care 
reglementează demersurile vizând dreptul de regres al MFP/Statul Român, sarcina promovării 
unei atare acţiuni, împotriva persoanelor considerate vinovate de plata obligaţiilor băneşti 
stabilite prin hotărârea menţionată, revenind D.G.F.P, Iaşi şi nu Direcţiei Juridice din M.F.P. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâților, prima instanţă 
a reţinut că reclamanta îşi întemeiază acţiunea pe faptul că reclamanţii au avut un rol 
determinant la întocmirea şi punerea în executare a notei de serviciu prin care s-au dispus 
măsuri administrative în ceea ce-l priveşte pe terţul Doroftei Sorin, situaţie de fapt ce a fost 
reţinută ca atare în considerentele hotărârii prin care celui în cauză i s-au acordat daune mo-
rale, daune pe care D.G.F.P, Iaşi a fost obligată în final să le plătească. 

Cât priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii, aceasta a fost respinsă de prima instanţă 
pe motiv că acţiunea reclamantei este întemeiată pe prevederile art. 84 şi 85 din Legea nr. 
188/1999, care se completează cu prevederile art. 998 - 999 Cod civil,                             
reţinându-se totodată că, prin raportare la principiul disponibilităţii, în proces nu au fost 
introduse alte subiecte de drept; excepţia de nelegalitate a raportului nr. 2390/22.08.2011 fiind 
respinsă pe motiv că respectivul raport nu este un act administrativ, în sensul dat acestui 
termen de art. 2 alin. l) din Legea nr. 554/2004, ci doar un simplu act preparator al măsurilor 
pe care reclamanta urma să le ia în vederea recuperării sumei plătite lui Doroftei Valeriu; 
demers pe care reclamanta şi l-a întemeiat pe prevederile art. 85 din Legea                    nr. 
188/1999 şi nu pe menţionatul raport. 

Pe fondul cauzei, prima instanţă a reţinut că, prin hotărârea ce a fost pronunţată în 
dosarul nr. 2816/99/2010, al Tribunalului Iaşi, s-a stabilit caracterul nelegal al notei de 
serviciu întocmită de pârați, reținându-se în mod explicit că aceasta reprezintă o încălcare 
semnificativă a principiului stabilităţii în exercitarea unei funcţii publice, principiul consacrat 
de art. 3 lit. f) din Legea, nr. 188/1999, şi că nepunerea de acord a scopului măsurii cu forma 
în care aceasta a fost adoptată, precum şi caracterul ambiguu şi nemotivat al acelei măsuri, au 
pus funcţionarul public vizat în imposibilitatea de a cunoaşte nu doar fundamentarea în fapt şi 
în drept a măsurii, dar şi durata acesteia în timp, elemente care i-ar fi permis să stabilească 
dacă acea delegare de atribuţii s-a făcut în interesul serviciului sau a urmărit cu totul alte 
scopuri, obscure şi contrare statutului juridic recunoscut funcţionarului public, 
concluzionându-se că, din considerentele sentinţei nr. 522 din 02.06.2010 a Tribunalului Iaşi 
şi ale deciziei nr. 591 din 01.11.2010 a Curţii de Apel Iaşi, rezultă că nota de serviciu a fost 
adoptată cu încălcarea dreptului funcţionarului public la stabilitate în funcţia publică deţinută, 
precum şi a prevederilor art. 88 din Legea                       nr. 188/1999, ce stabilesc condiţiile 
delegării. 

Constatând că răspunderea civilă a funcţionarului public reprezintă o sancţiune cu 
caracter reparator, care intervine în cazul în care se constată existenţa unei fapte ilicite, a unui 
prejudiciu, a unei legături de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu, dar şi a unei culpe 
personale în producerea acestuia, prima instanţă, raportându-se la hotărârile pronunţate în do-
sarul nr. 2816/99/2010 şi la ordinul de plată nr. 696/27.04.2011, a concluzionat că în cauză 
sunt îndeplinite condiţiile cumulative cerute pentru antrenarea răspunderii civile a pârâților, 
vinovaţi de plata daunelor morale pe care reclamanta a fost obligată să le achite lui Doroftei 
Sorin, ca urmare a notei de serviciu nelegale ce au emis, culpa acestora rezultând din 
ignorarea cadrului normativ referitor la condiţiile în care pot fi modificate raporturile de 
serviciu, existând o legătură de cauzalitate evidentă între faptul emiterii actului nelegal şi 



prejudiciul pe care reclamanta, în calitate de comitent, a fost ţinută a-1 acoperi funcţionarului 
public vătămat.  

În ceea ce priveşte suma pe care trebuie să o achite fiecare pârât, prima instanţă, în 
lipsa unor prevederi speciale, a considerat că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 117 din 
Legea nr. 188/1999,  care fac trimitere la prevederile legislaţiei muncii, astfel că, raportându-
se la art. 255 alin. l din Legea nr. 53/2003, a apreciat că pârâții au contribuit în mod egal la 
producerea pagubei, însumând 8.857 lei, drept pentru care fiecare pârât a fost obligat să 
plătească reclamantei o sumă de 4.428,50 lei, cu titlu de daune, la care au fost calculate 
dobânzi penalizatoare, conform art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011, de la data de 28.04.2011, 
până la data de 22.08.2011, reținând că această soluţie se impune şi prin prisma atribuţiilor 
stabilite în sarcina pârâților prin contractele de management ce au încheiat; nota ce au emis 
neputând fi tratată ca un act formal, ci ca rezultat al unei evaluări a activităţii la nivelul 
instituţiei publice reclamante, în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice ce şi-au asumat, 
printre care se numără şi cel al eficientizării activităţii pe care ei o coordonau. 

Împotriva acestei sentinţe au introdus recurs pârâții Lupaşcu Vasile şi Marin Sorina 
Eliza. 

Pârâtul Lupaşcu Vasile critică hotărârea primei instanţe pe motiv că instanţa de fond a 
interpretat şi aplicat greşit prevederile legale atunci când a soluţionat excepţia  lipsei calităţii 
procesuale active a reclamantei, pentru a promova acţiunea în regres, în condiţiile în care 
mandatul ce ar fi trebuit să fie dat de Ministerul Finanţelor Publice nu a fost emis; fără temei 
legal reținându-se totodată că suportul răspunderii delictuale s-ar afla în clauzele contractului 
de management; fiind cunoscut că răspunderea delictuală poate fi antrenată doar în lipsa unui 
contract. 

În ceea ce priveşte soluţia ce s-a dat excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive ce a 
ridicat, recurentul susţine că nu s-a observat faptul că acţiunea în daune este urmarea refuzului 
reclamantei de a-l rechema pe Doroftei Sorin Valeriu pe postul pe care acesta îl deţinuse, fapt 
de care consideră că nu poate fi făcut răspunzător,  întrucât,  la doar 18 zile de la data emiterii 
notei de serviciu contestate, i-a încetat contractul de management, în condiţiile în care în 
dosarul nr. 2816/99/2010 reclamanta nu şi-a făcut apărări corespunzătoare, rezumându-se la a 
invoca excepţia tardivităţii acţiunii, iar nota de delegare avea o valabilitate şi aplicabilitate de 
doar 60 de zile. 

Cât priveşte soluţia respingerii excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, invocată ca urmare a 
faptului că nu erau întrunite condiţiile cumulative cerute pentru exercitarea acţiunii în regres, 
recurentul susţine că prima instanţa a dat o hotărâre care este în contradicţie totală cu 
realitatea, în ceea ce priveşte natura juridică a acţiunii, prin invocarea şi a prevederilor Legii 
nr. 188/1999, considerând exclusă posibilitatea completării legii speciale cu prevederile 
Codului civil, întrucât singura cale de reparare a pretinsului prejudiciu nu putea fi alta decât 
cea prevăzută de art. 84 lit. a) şi b) din Legea nr. 188/1999, reclamanta având totodată 
obligaţia de a introduce în cauză toţi funcţionarii publici implicaţi; principiul disponibilităţii, 
invocat de prima instanţă, neputând fi reţinut decât într-o „oarecare măsură”. 

Referitor la natura raportului nr. 2390/22.08.2011, recurentul susţine că, din moment 
ce acesta a fost aprobat de directorul executiv al reclamantei, el are valoare de act 
administrativ, prima instanţă fiind obligată să verifice legalitatea acestuia, tocmai pentru a 
preveni abuzuri de  natura celor sesizate. 

Pe fondul cauzei, recurentul susţine că hotărârile pronunţate în dosarul                              
nr. 2816/99/2010 nu-i sunt opozabile, că prin acele hotărâri nu s-a stabilit vinovăţia sa, în 
condiţiile în care, pe parcursul verificărilor administrative efectuate, nu i s-a dat posibilitatea 
să îşi facă cunoscut punctul de vedere, contestând că prin emiterea notei de delegare de 
atribuţii ar fi acţionat cu vinovăţie sau cu rea credinţă, în condiţiile în care                respectiva 
notă i-a fost prezentată spre semnare în calitate de reprezentant legal al D.G.F.P, Iaşi.       

Se mai susţine că, în ceea ce priveşte cuantumul daunelor şi modul lor de repartizare, 
prima instanţă a făcut o aplicare greşită a prevederilor art. 117 din Legea                    nr. 



188/1999, şi că, neprocedându-se conform dispoziţiilor art. 84 din citata lege, reclamanta este 
decăzută din dreptul de a mai da un ordin sau o decizie, acţiunea în daune neputând suplini 
această procedură, cu atât mai mult cu cât, instanţa, „conform motivării date (plus petita) a 
împărţit suma stabilită prin Raportul întocmit de cei doi inspectori ai reclamantei în mod egal 
(?)”, şi „nu în funcţie de toate persoanele care au contribuit la situaţia creată”, trecându-se cu 
vederea până şi culpa proprie a funcţionarului Doroftei Sorin Valeriu, care „era obligat să 
solicite revenirea la post în momentul expirării perioadei de delegare şi nu după o perioada de 
5 luni, timp în care a îndeplinit atribuţiile delegate fără nici o obiecţie”, considerente pentru 
care se solicită casarea hotărârii atacate, reţinerea cauzei spre rejudecare şi respingerea 
acţiunii reclamantei D.G.F.P. Iaşi pe cale de excepţie. 

Pârâta Marin Sorina Eliza critică la rândul ei hotărârea primei instanţe pe motiv că s-a 
ignorat faptul că D.G.F.P. Iaşi a solicitat „pronunţarea unei hotărâri prin care să fiu obligată la 
plata sumei de 2.900,60 lei, din paguba produsă bugetului de stat, în cuantum de 9.058,90 lei, 
8.857 lei plătită creditorului Doroftei Sorin Valeriu cu titlu de daune morale şi 201,90 lei 
dobânzi penalizatoare aferente sumei plătite”, în condiţiile în care s-a considerat că motivul 
atragerii răspunderii civile delictuale îl reprezintă existenţa notei de serviciu            nr. 
44022/18.09.2009, privind delegarea de atribuţii, emisă de D.G.F.P. Iaşi, şi nu                                   
conţinutul sentinţei nr. 522, din care rezultă  că, la pronunţarea hotărârii, s-a avut în vedere că 
delegarea nu a încetat în termen legal, fără a stabili decât că instituţia chemată în judecată se 
făcea vinovată de aplicabilitatea notei pentru o perioadă mai mare de timp; considerând 
totodată ca fiind inadmisibil ca „instanţele judecată să modifice conţinutul şi înţelesul unei 
situaţii juridice concrete, stabilită irevocabil”. 

Subliniind că pretinsul caracter ilegal al notei de serviciu nu are legătură cu 
sancţionarea instituţiei, „sancţionare care a fost aplicată nu pentru existenţa notei de serviciu,  
ci pentru aplicabilitatea acesteia pentru o perioadă ce a depăşit termenul legal de 60 de zile”, 
recurenta afirmă că prima instanţă „nu a considerat necesar a lămuri cui îi revenea obligaţia 
comunicării încetării efectelor deciziei, la împlinirea termenului de 60 de zile”, şi că din 
conţinutul hotărârii pronunţate nu rezultă care a fost norma/dispoziţia/regula/atribuţia 
încălcată, atunci când a semnat nota contestată şi nici raportul de cauzalitate dintre pretinsa 
încălcare a atribuţiilor şi prejudiciul creat instituţiei publice cu care se află în raporturi de 
serviciu, prin plata unor despăgubiri morale, în condiţiile în care, în calitatea pe care o avea, a 
semnat numeroase note de serviciu în vederea optimizării activităţii, în speţă pe linia 
colectării veniturilor la buget, note ce erau redactate la serviciul personal, care ţine şi evidenţa 
acestora. 

Criticând „lejeritatea cu care se încearcă atragerea răspunderii unor salariaţi, fie chiar 
şi persoane din conducere, fără măcar a se avea în vedere cui îi revenea sarcina întocmirii, 
înregistrării, notificării încetării delegării de atribuţii în termenul legal”, recurenta  apreciază 
că prima instanţă în mod greşit a considerat că sunt întrunite cumulativ condiţiile atragerii 
răspunderii sale civile delictuale; în ceea ce priveşte cuantumul sumei reţinută în sarcina sa, 
aceasta arătând că: „stabilirea cuantumului acoperirii prejudiciului a fost făcută printr-o 
simplă alegere,… fără a arăta însă care sunt atribuţiile încălcate şi legătura acestora cu cauza”, 
solicitându-se admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate, reţinerea cauzei spre 
rejudecare, şi „pronunţarea unei decizii legale şi temeinice”. 

Intimata D.G.F.P. Iaşi, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursurilor promovate 
de către pârâți, considerând că aceştia „au săvârșit, cu discernământ, fapta cauzatoare de 
prejudiciu funcționarului public pe care instanţa de judecată 1-a despăgubit, prin acordarea 
daunelor morale, neexistând astfel nici un motiv de înlăturare a vinovăţiei, şi, pe cale de 
consecinţă, a răspunderii civilei”. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma, motivelor de recurs şi a 
dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată că, la data de 18 septembrie 2009, Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi a emis, sub nr. DG-44022/2009, un înscris, 
denumit „Notă de serviciu”, prin care, în temeiul art. 45 din Legea nr. 188/1999, numitului 



Doroftei Sorin, ce anterior fusese mutat definitiv la Compartimentul asistenţă contribuabili 
mijlocii - A.F.P. pentru contribuabilii mijlocii, prin Decizia nr. 249 din 1 iulie 2009, i-au fost 
„delegate atribuţii în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Comunale Iaşi”, atribuţii printre 
care se număra cea referitoare la: „primeşte titluri executorii, analizează şi stabileşte măsurile 
de executare silită, calculează majorări de întârziere, identifică conturile debitorilor, persoane 
fizice, în vedere aplicării procedurii de executare silită, urmăreşte respectarea popririlor, pune 
în executare titlurile executorii, contactează persoanele specializate pentru evaluarea bunurilor 
indisponibilizate, întocmeşte dosarul de insolvabilitate, colaborează cu alte organe  în vederea 
realizării creanţelor fiscale, transmite date referitoare la contribuabilii persoane fizice privind 
modul de colectare a creanţelor bugetare şi răspunde de corectitudinea informaţiilor 
comunicate”. 

Curtea constată că aceasta notă, aflată la filele 13 - 14 din dosarul nr  2816/99/2010 al 
Tribunalului Iaşi, a fost avizată de directorul coordonator adjunct A.M.A.V.S. Marin Sorina 
Eliza şi apoi aprobată de directorul coordonator Vasile Lupaşcu, din cuprinsul înscrisului 
nerezultând, direct sau indirect, că respectivul document ar fi fost elaborat de un 
compartiment specializat al D.G.F.P. Iaşi sau că iniţiativa emiterii acestei note ar fi aparţinut 
altor persoane decât cele care au avizat şi respectiv aprobat acea notă; în      condiţiile în care 
postul pe care Doroftei Sorin îl deţinea, cu începere de la data de 1 iulie 2009, era acela de 
consilier cl. I, grad profesional superior, treapta de salarizare 1, în Compartimentul asistenţă 
contribuabili mijlocii din cadrul Administraţiei finanţelor publice pentru contribuabilii 
mijlocii Iaşi; după; ce, urmare Ordinului nr.15 din 03.01.2008, emis de A.N.A.F., cel cauză 
exercitase funcţia de conducere de Sef administraţie adjunct-administrarea veninurilor statului 
la Administraţia finanţelor publice a judeţului Iaşi. 

Se mai constată că, plecând de la această situaţie de fapt, Tribunalul Iaşi, prin sentinţa 
nr. 522/CA/ din 2 iunie 2010, pronunţată în dosarul nr. 2816/99/2010, a reţinut, printre altele, 
că; „În cauză nu s-a emis o decizie de delegare de atribuţii, iar prin Nota de serviciu nr. 44022 
din 18.09.2009, emisă de către DGFP Iaşi, s-a modificat raportul de serviciu al reclamantului 
Doroftei Sorin”, că „Nota de serviciu nr. 44022 din 18.09.2009, prin care directorul 
coordonator al D.G.F.P. Iaşi îi stabilea o serie de atribuţii, în cadrul unei alte unităţi fiscale 
subordonate  acesteia, mai exact în cadrul A.F.P. Comunale Iaşi, nu stabileşte data până la 
care sunt delegate aceste atribuţii”, că „Reclamantul îndeplineşte o serie de atribuţii care 
nu,sunt în fişa postului său, atribuţii specifice unui post inferior gradului său profesional, 
stabilite prin statul de funcţii pentru lucrător cu studii (medii)”, şi că „anularea efectelor notei 
de serviciu nr. 44022 din 18.09.2009, emisă de DGFP Iaşi” nu este posibilă întrucât 
reclamantul a efectuat lucrări în această perioadă, care nu pot fi anulate”, în justificarea 
hotărârii de admitere a capătului de cerere privind plata daunelor morale prima instanţă 
reținând că: „reclamantului (Doroftei Sorin) i s-a creat un prejudiciu moral, prin mutarea sa la 
alt compartiment, fiind obligat să execute o serie de lucrări care nu corespund cu sarcinile 
stabilite conform fişei postului”, „angajatorul aducând atingere prestigiului său profesional, 
creându-i şi un prejudiciu de imagine, poziţia sa fiind una inferioară profesional”, aspecte ce 
se întâlnesc şi în considerentele deciziei nr. 591/CA/ din 1 noiembrie 2010, instanţa de control 
judiciar apreciind tratamentul aplicat reclamantului Doroftei Sorin ca fiind unul discreţionar şi 
lipsit de orice justificare legală. 

 Din această perspectivă, Curtea constată că factorul generator al prejudiciului 
cauzat reclamantei din prezenta cauză a fost stabilit în mod judicios ca avându-şi originile 
exclusiv în faptul emiterii, de către recurenţii Lupaşcu Vasile şi Marin Sorina Eliza, a notei de 
serviciu nr. 44022 din 18.09.2009, act de autoritate care, pe lângă faptul că nu îndeplineşte 
condiţiile formale cerute pentru se dispune delegarea unui funcţionar public într-o altă funcţie 
decât cea în care a fost legal numit, a urmărit în mod evident şi categoric plasarea numitului 
Doroftei Sorin într-o poziție net inferioară, total nepotrivită nivelului său de pregătire 
profesională şi gradului profesional deținut, transformând un fost cadru de conducere într-un 



simplu funcţionar însărcinat cu executarea silită a creanţelor bugetare la nivelul unei 
administraţii financiare comunale, funcţie pentru care nu se cer studii superioare economice.    

O atare măsură, chiar dacă nu a fost anulată, din motivele arătate în considerentele 
sentinţei nr. 522/CA/2.06.20l0, nu putea fi apreciată altfel decât ca fiind rezultatul unui exces 
de putere, în mod justificat prima instanţă reţinând că nu pot fi ignorate efectele negative pe 
care abuzul săvârșit de directorul coordonator Lupaşcu Vasile şi de directorul coordonator 
adjunct Marin Sorina Eliza, l-au avut asupra statutului profesional, al prestigiului şi al 
imaginii publice a celui pe care l-au îndepărtat, în fapt, din funcţia în care acesta a fost numit, 
fără ca  o atare măsură să-şi afle nu doar acoperirea formală necesară, dar nici măcar o 
minimă justificare de natură organizatorică sau juridică. 

Chiar dacă recurenţii din prezenta cauză nu au fost părţi în litigiul ce a făcut obiectul 
dosarului nr. 2816/99/2010 al Tribunalului Iaşi şi prin urmare, în principiu, hotărârile 
pronunţate în acea cauză nu se bucură de autoritate de lucru judecat, în ceea ce îi priveşte pe 
aceştia, aceasta nu înseamnă că prima instanţă nu a fost în drept să verifice dacă există sau nu 
o legătură de cauzalitate între nota de serviciu, pe care cei doi pârâți au aprobat-o şi probabil 
au şi redactat-o, din moment ce în cuprinsul ei nu se menţionează care a fost compartimentul 
ce a avut iniţiativa întocmirii unei astfel de dispoziţii, şi urmările ce au da curs din acel act de 
autoritate, concretizate în demersul judiciar iniţiat de cel vătămat în mod direct şi nemijlocit, 
de prevederile respectivei dispoziţii (acoperită prin pretinsa delegare de atribuţii, în cadrul 
unei alte administraţii financiare), demers ce s-a finalizat prin obligarea instituţiei publice, sub 
al cărui antet a fost emisă nota în cauză, la plata de daune morale. 

Dacă recurenţii au considerat că pot dispune de persoana unui funcţionar public 
potrivit propriei lor voinţe, ignorând sau desconsiderând regulile ce guvernează statutul 
juridic al acestuia, atunci ei trebuie să răspundă pentru modul în care şi-au exercitat atribuţiile 
de serviciu, nimic neputând justifica folosirea unei persoane încadrată pe funcţia publică de 
consilier în cadrul Compartimentului asistenţă contribuabili mijlocii din cadrul Administraţiei 
finanţelor publice pentru contribuabilii mijloci Iaşi, şi care deţinuse până de curând funcţia de 
conducere de şef administraţie adjunct, la calculul majorărilor de întârziere sau la punerea în 
executare a titlurilor executorii în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Comunale Iaşi, 
fără măcar ca o atare măsură să îşi găsească o minimă şi pertinentă motivare în cuprinsul 
actului emis în regim de putere publică. 

Curtea consideră, asemeni primei instanţe, că faptul generator al prejudiciului, a cărui 
acoperire se solicită de către reclamanta-intimată, este însăşi faptul întocmirii şi al semnării 
notei de serviciu, ce a fost înregistrată sub nr. 44022 din 18.09.2009, că acest fapt nu putea fi 
influenţat de împrejurarea că nu s-a revenit asupra măsurii, aşa zisei delegări de atribuţii după 
împlinirea termenului maxim de 60 de zile, aplicabil în astfel de cazuri, şi că nu se putea pune 
problema angajării răspunderii civile şi a altor persoane din cadrul D.G.F.P. Iaşi, inclusiv a 
celor care i-au succedat în funcţie directorului coordonator Lupaşcu Vasile, atât timp cât 
încălcarea statutului profesional, garantat de Legea                      nr. 188/1999 numitului 
Doroftei Sorin, s-a consumat prin simplu fapt al emiterii acelei note de serviciu, act de 
autoritate care, aşa cum a reţinut şi Tribunalul Iaşi în considerentele sentinţei nr. 552/CA din 
2.06.2010,   l-a plasat pe cel vizat, imediat şi necondiţionat, într-o poziţie net inferioară 
statutului său profesional, cauzându-i astfel un serios prejudiciu de imagine, prejudiciu ce s-a 
impus a fi reparat, prin obligarea instituţiei publice cu care el se afla în raporturi de serviciu la 
plata de daune morale, fiind dovedit astfel raportul de cauzalitate dintre fapta culpabilă şi 
prejudiciul produs. 

Din această perspectivă, Curtea apreciază că prima instanţă, în mod temeinic şi legal, 
prin raportare la considerentele hotărârilor pronunţate în dosarul nr. 2816/99/2010, a reţinut că 
faptul ilicit constă în emiterea notei de serviciu din 18.09.2009, că pârâţii-recurenţi sunt cei 
care au a răspunde pentru toate consecinţele ce au decurs din faptul nerespectării statutului 
juridic şi profesional al numitului Doroftei Sorin, şi că această răspundere nu poate fi 
diminuată, anulată sau împărţită cu alte persoane, doar pentru că cel în cauză nu a solicitat, de 



îndată, anularea dispoziţiei nelegale sau pentru că cei care au urmat în funcţie celor care au 
semnat respectiva notă nu au procedat la readucerea lucrurilor la starea lor de drept, din 
moment ce acestora din urmă nu le revenea obligaţia de a verifica legalitatea actelor 
îndeplinite pe timpul în care Lupaşcu Vasile şi Marin Sorina-Eliza au exercitat funcţii de 
conducere în cadrul D.G.F.P. Iaşi.  

Concluzionând asupra aspectelor anterior analizate, Curtea apreciază că prima 
instanţă, în mod temeinic şi legal, a stabilit că pârâţii-recurenţi sunt cei care, prin exces de 
putere, au modificat în mod nepermis, elemente esenţiale ale raportului de serviciu al 
funcţionarului public Doroftei Sorin, prin emiterea, fără nici o bază legală şi fără nici o 
motivare, a actului intitulat „notă de serviciu” ce a fost înregistrat sub nr. DG-44022 din 
18.09.2009, şi că pentru săvârşirea acestui abuz de putere ei trebuie să repare prejudiciul adus 
instituţiei publice sub acoperirea căreia au acţionat, ca urmare a obligării D.G.F.P. Iaşi la plata 
de daune morale către persoana care a fost vătămată în drepturile sale recunoscute de Legea 
nr. 188/1999, obligaţie  de despăgubire ce a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească 
irevocabilă.  

Curtea mai constată că nici criticile pe care pârâţii-recurenţi le formulează în legătură 
cu legalitatea procedurii aleasă de către reclamanta-intimată şi cu privire la temeinicia soluţiei 
de respingere a excepţiilor, ce s-au ridicat în faţa primei instanţe, nu sunt întemeiate, sens în 
care se reţin următoarele: 

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată, ce a fost înregistrată la Tribunalul Iaşi 
sub nr. 13626/99/2011, rezultă că Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi a 
formulat o „acţiune în regres, împotriva pârâţilor Lupaşcu Vasile şi Marin Sorina-Eliza”, 
solicitând ca, în temeiul art. 998 şi art. 999 Cod civil, aceştia să fie obligaţi la plata sumei de 
6.158,30 lei, respectiv 2.900,60 lei, „reprezentând paguba produsă bugetului de stat, în 
cuantum de 9.058,90 lei, constând în suma de 8.837 lei achitată către creditorul Doroftei Sorin 
Valeriu, cu titlul de daune morale şi dobânzi penalizatoare aferente”, în drept fiind invocate, 
în finalul acţiunii, şi prevederile art. 75, art. 84 - 85 şi art. 117 din Legea              nr. 
188/1999. 

Se mai constată că cei chemaţi în judecată, în calitate de pârâţi, s-au aflat în raporturi 
de serviciu cu reclamanta D.G.P.P. Iaşi, deţinând la data emiterii actului ilicit, respectiv la 
data de 18 septembrie 2009, funcţia de director coordonator şi respectiv funcţia de director 
coordonator adjunct A.M.AV.S., lor imputându-li-se faptul că, prin modul în care şi-au 
exercitat atribuţiile de serviciu, au adus atingere statutului profesional şi juridic al unei terţe 
persoanei, în speţă funcţionarului public Doroftei Sorin, pe care reclamanta a fost obligată să 
îl despăgubească, sub forma plăţii unei sume de bani cu titlu de daune morale, printr-o 
hotărâre judecătorească irevocabilă. 

În raport de această situaţie de fapt, Curtea apreciază că, în cadrul cercetării 
judecătoreşti, prima instanţă ar fi trebuit să se rezume la a constata că, în conformitate cu 
prevederile art. 2 din H.G nr. 109/2009, în vigoare la data emiterii actului ilicit, Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi era organizată şi funcţiona ca instituţie publică 
cu personalitate juridică, statut ce îi asigura deplinul exerciţiu al drepturilor şi asumarea 
obligaţiilor recunoscute unei persoane juridice de drept public de Codul civil ce a intrat în 
vigoare la dota de 1 octombrie 2011, act normativ care, la art. 206, stabileşte că persoana 
juridică poate avea orice drepturi şi obligaţii civile, deci inclusiv dreptul consacrat de art. 21 
alin. 1 din Constituţia României, revizuită, fără a fi obligată ca, în relaţia cu cei chemaţi în 
judecată şi cu instanţa judecătorească sesizată, să facă dovada parcurgerii vreunei proceduri 
administrative prealabile, de natura celor reglementate prin  OPANAF nr. 258/2008, aceste 
condiţionalităţi privind în mod strict relaţia instituţionalizată între diversele structuri ale 
Ministerului Finanţelor Publice, nu şi relaţia dintre persoana juridică păgubită şi persoanele 
apreciate a fi vinovate de producerea prejudiciului ce s-a cauzat ca urmare a punerii în 
executare a sentinţei                                         nr. 522/CA/02.06.2010, pronunţată de 
Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 2816/99/2010. 



Cât priveşte pe recurenţii-pârâţi Lupaşcu Vasile şi Marin Sorina Eliza, Curtea constată 
ca fiind dovedit faptul că, la data emiterii actului ilicit, aceştia ocupau funcţii publice de 
conducere în cadrul D.G.F.P. Iaşi, că actul emis cu exces de putere avea legătură directă cu 
atribuţiile lor de serviciu, şi că, pentru modul în care au acţionat, ei au a răspunde, conform 
principiilor consacrate de art. 45 alin. 1 din Legea nr. l88/1999, răspundere care poate îmbrăca 
atât forma unei răspunderi administrative sau a unei răspunderi penale, cât şi forma unei 
răspunderi civile; în mod temeinic şi legal prima instanţă reţinând aplicabilitatea dispoziţiilor 
art. 117 din menţionatul act normativ. 

Din moment ce s-a stabilit că reclamanta, în considerarea statutului ei de persoană 
juridică de drept public, se poate adresa direct instanţei de judecată, fără a avea nevoie, în 
relaţia cu terţii, de vreo aprobare sau aviz din partea structurilor ierarhic superioare din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice sau al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Curtea 
apreciază că, de principiu, coroborarea prevederilor art. 85 din Legea nr. 188/1999 cu 
dispoziţiile art. 998 şi art. 999 Cod civil a fost una potrivită, având în vedere că prin însuşi 
actul normativ ce guvernează statutul juridic al pârâţilor-recurenţi se face distincţie între 
răspunderea materială a funcţionarilor publici pentru pagubele produse patrimoniului 
autorităţii sau instituţiei publice şi răspunderea materială a acestora „pentru daunele plătite de 
autoritate sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile”. 

Întrucât este dovedit că D.G.F.P. Iaşi a plătit daune, în calitate de comitent, în relaţia 
sa  cu persoanele care exercitau funcţia de director coordonator şi director adjunct, unei terţe 
persoane, respectiv numitului Doroftei Sorin, fără a interesa în cauză că acesta era angajat al 
entităţii administrative menţionate, în temeiul sentinţei                                          nr. 
522/CA/02.06.2010, în cauză erau incidente, astfel cum a reţinut şi prima instanţă, prevederile 
art. 84 lit. c) din Legea nr. 188/1999, singura cale pe care reclamanta putea să o urmeze fiind 
cea prevăzută de art. 85 alin. 1), care stabileşte că: „recuperarea pagubelor aduse instituţiei 
publice, … în situaţia prevăzută la lit. c) a art. 84) se realizează pe baza (unei) hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile”, voinţa legiuitorului fiind în mod clar, aceea că, ori de 
câte ori sunt întrunite elementele unei răspunderi civile delictuale, chiar săvârşită în legătură 
cu funcţia şi atribuţiile de serviciu încredinţate unui funcţionar public, recuperarea pagubelor 
să se realizeze pe cale dreptului comun, printr-o acţiune în regres, şi în procedura specială, 
simplificată şi unilaterală, a emiterii unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în sarcina 
funcţionarului public considerat vinovat de paguba produsă cu vinovăţie patrimoniului 
persoanei juridice. 

Întrucât în cauza de faţă paguba s-a localizat în patrimoniul D.G.F.P. Iaşi, neavând nici 
o legătură cu creanţele sau obligaţiile bugetare în sensul prevederilor art. 1 din O.G. nr. 
92/2003, această persoană juridică era singura în drept să promoveze acţiunea în regres, prin 
exercitarea dreptului recunoscut de a sesiza instanţa judecătorească competentă, neavând nici 
o semnificaţie sau consecinţe juridice faptul că cererea de chemare în judecată a fost 
precedată de parcurgerea unor etape administrative, prevăzute în Procedura de control intern 
şi revizie a activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale A.N.A.F., 
reglementare ce a fost aprobată prin Ordinul nr. 258/2008; întrucât dreptul la regres aparţine 
exclusiv celui păgubit, nu şi structurilor administrative cu care acesta se află în relaţii 
funcţionale sau ierarhice, soluţia pe care prima instanţă a adoptat-o în ceea ce priveşte 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei D.G.F.P. Iaşi şi în ceea ce priveşte 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Lupaşcu Vasile şi Marin Sorina-Eliza 
vădindu-se a fi temeinică şi legală. 

Curtea constată, de asemenea, că în mod justificat prima instanţă a făcut distincţie 
intre actele şi procedurile urmate în faza premergătoare promovării acţiunii, reglementate prin 
normele departamentale emise de A.N.A.F. şi procedura judiciară, care nu este condiţionată şi 
nici influenţată în vreun fel de procedurile administrative evocate, din moment ce, din punct 
de vedere al art. 21 alin. 1 din Constituţia României, singurul fapt care interesează într-o 



procedură judiciară contencioasă este acela dacă reclamanta are sau nu capacitatea deplină a 
drepturilor şi obligaţiilor recunoscute oricărei persoane fizice sau juridice şi dacă aceste 
drepturi au suferit o vătămare prin fapta culpabilă a celor chemaţi în judecată, orice alte 
chestiuni vădindu-se a fi de prisos, ca unele ce nu au o legătură directă cu cauza dedusă 
judecăţii. 

Curtea consideră totodată că trimiterile ce s-au făcut la contractul de management, 
contract pe care pârâţii-recurenţi l-au încheiat cu A.N.A.F., nu sunt de natură să conducă la 
schimbarea soluţiei adoptate de prima instanţă, întrucât, chiar dacă nota contestată a fost 
emisă în baza atribuţiilor conferite pârâţilor prin contract, acest fapt nu înlătură caracterul 
delictual al răspunderii acestora, întrucât atât Legea nr. 188/1999, cât şi art. 1349 alin. 1 din 
Codul civil, îi obligau să respecte regulile de conduită consacrate prin menţionate lege, în 
relaţia cu funcţionarii publici aflaţi în subordine şi să nu acţioneze cu desconsiderarea 
dreptului la stabilitate profesională, recunoscut lui Doroftei Sorin, conduită  ce s-a dovedit a fi 
conştientă şi culpabilă, şi care a condus la prejudicierea instituţiei publice sub a cărei 
acoperire ei au lucrat, comportament discreţionar ce atrage după sine obligaţia de reparare 
integrală a pagubei generată de plata unei sume cu titlu de daune morale, acţiunea în regres 
fiind, aşa cum s-a mai reţinut, singura cale pe care reclamanta D.G.F.P. Iaşi o putea urma, ca 
persoană în patrimoniul căreia s-a localizat paguba generată de acţiunea abuzivă şi lipsită de 
orice suport, de fapt sau drept, a celor doi recurenţi. 

Chiar dacă ambii recurenţi au criticat modul în care prima instanţă a procedat la 
stabilirea cuantumului sumei pe care fiecare pârât trebuie să o plătească pentru acoperirea 
prejudiciului ce s-a cauzat D.G.F.P. Iaşi, Curtea apreciază că doar critica formulată de pârâta 
Marin Sorina-Eliza se vădeşte a fi întemeiată, întrucât, deşi ambii semnatari ai notei de 
serviciu nr. DG-44022/18.09.2009 sunt vinovaţi de luarea măsurii de modificare, în mod 
indirect şi fără nici o motivare, a unor elemente ale raportului de serviciu al funcţionarului 
public Doroftei Sorin, şi, în principiu, trebuie să răspundă în mod egal pentru acoperirea 
prejudiciului cauzat prin fapta lor ilicită, prima instanţă nu era în drept să cenzureze această 
cerere decât în funcţie şi în limitele solicitării reclamantei, care dă şi limitele investirii 
instanţei de contencios administrativ..  

Atât timp cât nu a intervenit o modificare a cererii de chemare în judecată, prima 
instanţă nu avea suportul necesar pentru a o obliga pe pârâta Marin Sorina-Eliza la plata unei 
sume de bani  mai mare decât cea solicitată de reclamantă, indiferent de criteriile pe care 
reclamanta le-a avut în vedere atunci când a formulat o atare solicitare, astfel că, ţinând seama 
că reclamanta nu a atacat cu recurs hotărârea, în partea referitoare la întinderea răspunderii 
fiecăruia dintre pârâţi, Curtea apreciază că suma pe care cea în cauză trebuie să o plătească 
reclamantei, cu titlu de despăgubiri, nu poate fi alta decât cea indicată, în mod explicit, în 
cuprinsul acţiunii, respectiv suma de 2.900,60 lei, şi nu suma de 4.428,50 lei; sens în care, în 
temeiul art. 312 Cod procedură civilă, se va admite recursul promovat de către pârâta Marin 
Sorina-Eliza şi, prin modificarea hotărârii atacate, se va stabili că suma pe care aceasta trebuie 
să o plătească este de doar 2.900,60 lei, astfel cum a solicitat reclamanta. 

În ceea ce priveşte recursul promovat de pârâtul Lupaşcu Vasile, Curtea constată că 
răspunderea acestuia a fost stabilită în limita sumei pretinse prin acţiune, că nu este posibil a 
se majora cuantumul despăgubirilor la care acesta a fost obligat, respectiv de la suma de 
4.428,50 lei la suma de 6,158,30 lei, cât s-a cerut prin acţiune, întrucât s-ar ajunge ca, în 
propria sa cale de atac, să i se facă o situaţie mai grea decât cea stabilită de judecătorul 
fondului, şi că, dincolo de acest aspect, rămâne bine stabilit că recurentul este vinovat de 
emiterea notei de serviciu evocate, că, prin faptul semnării ei, şi-a asumat responsabilitatea 
pentru abuzul săvârşit în ceea ce î1 priveşte pe funcţionarul public Doroftei Sorin, şi că 
excesul de putere comis îl obligă să repare prejudiciul cauzat instituţiei publice sub a cărei 
acoperire a săvârşit acel abuz, culpă ce nu poate fi anulată sau înlăturată pe motiv că mandatul 
de director coordonator i-a încetat mai înainte ca măsura „delegării de atribuţii” să-şi fi 
consumat pe deplin efectele, că cel vizat de acea delegare a întârziat să acţioneze pentru 



apărarea dreptului său sau că răspunderea sa materială nu putea fi angajată decât de cel care 1-
a numit în funcţie, întrucât, astfel cum s-a mai reţinut, în cauză ne aflăm în faţa unei 
răspunderi delictuale, ce nu poate fi angajată decât la cererea persoanei juridice păgubite şi 
urmând calea unei acţiuni directe în instanţă, demers a cărui exerciţiu nu poate fi influenţat, în 
vreun fel, de relaţiile funcţionale pe care reclamanta le are cu structurile Ministerului 
Finanţelor Publice sau de procedurile interne pe care acestea sunt obligate să le parcurgă mai 
înainte de exercitarea dreptului la acţiune, context din care rezultă că respingerea excepţiei de 
nelegalitate a raportului nr. 2390/22.08.2011 a fost pe deplin întemeiată, actul intern neavând 
nici o valoare ori semnificaţie şi neproducând vreun efect în relaţia dintre păgubit şi cei 
vinovaţi de producerea prejudiciului, a cărui reparare s-a solicitat pe calea acţiunii în regres, 
considerente pentru care cererea de recurs urmează a fi respinsă ca nefondată. 
2. Ordinea şi condiţiile în care persoana ce se consideră vătămată prin 

actele întocmite de autoritatea contractantă poate solicita efectuarea 
controlului de legalitate a acestora 

Temei de drept:  O.G. nr. 34/2006 

Atât timp cât procedura de achiziţie publică a fost prevăzută să se desfăşoare pe 
parcursul mai multor etape, iar acestea urmau să se materializeze prin întocmirea unor 
acte distincte de evaluare, persoana care se consideră vătămată poate să le conteste doar 
după finalizarea fiecărei etape în parte, nefiind posibil să se solicite efectuarea controlului 
de legalitate mai înainte ca autoritatea contractantă să fi definitivat etapa de evaluare 
vizată şi care să se fi materializat prin întocmirea unui act de autoritate corespunzător 
acelei etape, chiar dacă, la momentul formulării contestaţiei existau elemente ce ar fi 
permis o antamare a modului în care urma să se deruleze procedura de selecţie a ofertelor 
găsite admisibile, din punct de vedere tehnic. 

Decizia civilă nr. 1260/15.04.2013 

Prin decizia nr.791/Cl/446/510 din 6 martie 2013, Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor a respins, ca nefondate, contestaţiile formulate de SC Goldfar Icocleaning SRL 
şi de SC Interfloor System SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Institutul Re-
gional de Oncologie Iaşi, dispunând continuarea procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică având ca obiect „Acord-cadru servicii de curăţenie”. 

Pentru a se pronunţa astfel, Consiliul a reţinut că, prin contestaţia înregistrată sub 
nr.4719/11.02.2013, SC Interfloor System SRL, cu sediul în Bucureşti, a atacat adresa de 
comunicare a rezultatului analizei documentelor de calificare şi a ofertelor tehnice, solicitând 
anularea procesului verbal preliminar, prin care s-au stabilit ofertele admisibile şi conforme, 
anularea adreselor de comunicare din data de 05.02.2013, ca acte subsecvente procesului 
verbal preliminar, reluarea procesului de evaluare a ofertelor, cu respectarea dispoziţiilor apli-
cabile în materia achiziţiilor publice şi a documentaţiei de atribuire, obligarea autorităţii 
contractante de a relua procedura din faza anterioară etapei finalizate, precum şi suspendarea 
procedurii de atribuire.  

 Procedând la examinarea acestei contestaţii, Consiliul a reţinut că, prin adresa 
de comunicare a rezultatului analizei documentelor de calificare şi a ofertelor tehnice, 
nr.1164/05.02.2012, autoritatea contractantă a comunicat contestatoarei că a îndeplinit toate 
cerinţele de calificare, prezentând o ofertă tehnică în conformitate cu cerinţele caietului de 
sarcini, ea fiind invitată să participe la etapa finală de licitaţie electronică, ce urma să aibă loc 
în perioada  8-11.02.2013, şi că, în cuprinsul contestaţiei, se aduc critici privind modul în care 
autoritatea contractantă a evaluat ofertele financiare depuse de SC Goldfar Ecoclean SRL şi 
de Markas Service SRL, prin prisma dispoziţiilor art. 202 alin. l din OUG nr.34/2006 şi 
art.361 alin.2) din HG nr.925/2006. 

Constatând că nu se impune analiza criticilor vizând propunerea financiară depusă de 
SC Goldfar Ecoclean SRL, din moment ce oferta depusă de aceasta a fost respinsă ca 
neconformă, de către autoritatea contractantă, Consiliul, considerând incidente prevederile 



art.202 din OUG nr.34/2006, precum şi prevederile art.36 ind.1 din HG nr.925/2006, pe care 
le-a redat în extenso, a reţinut că autoritatea contractantă a solicitat clarificări cu, privire la 
oferta de preţ aparent neobişnuit de scăzut, prezentată de ofertantul SC Markas Service SRL, 
prin adresa nr. 658/23.01.2013 cerându-se fundamentarea economică a modului de formare a 
preţului, soluțiile tehnice adoptate, precum şi precizări referitoare la respectarea dispoziţiilor 
privind protecţia muncii şi condiţiile de muncă aplicabile, solicitare la care s-a răspuns prin 
adresa nr. MK 85/24.01.2013, făcându-se precizarea că, în anul 2012, agentul economic a 
beneficiat de un ajutor de stat, printr-un fond nerambursabil pentru achiziţia de echipamente şi 
utilaje; precum şi faptul că la cea de a doua solicitare de clarificări, făcută prin adresa nr 
.942/30.01.2013, ofertantul în cauză a răspuns prin adresa nr. MK. 99/01.02,2013, detaliind 
toate elementele de calcul pe care le-a avut în vedere la constituirea ofertei de preţ, respectiv 
costul lunar privind personalul operativ şi, costul privind personalul de supervizare, costurile 
pentru implementarea iniţială a serviciului, modul de formare a preţului, cheltuieli directe şi 
indirecte, costuri financiare pentru gestiune contract, total cheltuieli lunare şi profit; 
răspunsuri ce au fost consemnate în referatul nr.1158 din 5.02.2013, în sensul că oferta 
prezentată este admisibilă. 

În raport  de această situaţie de fapt,  Consiliul a apreciat ca autoritatea contractantă a 
îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau potrivit dispoziţiilor legale evocate, solicitând clarificări 
operatorului economic, ce a prezentat un preţ aparent neobişnuit de scăzut al propunerii 
financiare, şi că acesta din urmă a dat curs solicitărilor ce i-au fost adresate, transmițând 
documentele solicitate, în temeiul şi în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, 
considerând criticile contestatorului ca fiind neîntemeiate, din acest punct de vedere; 
considerente pentru care contestaţia a fost respinsă, ca nefondată. 

Împotriva acestui act administrativ-jurisdicţiona1 a formulat plângere contestatoarea 
SC Interfloor System SRL, care susţine că, prin contestaţia adresată C.N.S.C. a solicitatat: „În 
principal, suspendarea procedurii de atribuire, până la soluţionarea pe fond a contestaţiei” şi  
„În secundar, anularea procesului verbal preliminar, întocmit de către comisia de evaluare a 
ofertelor, prin care  s-au stabilit ofertele acceptabile şi conforme (admisibile),  singurele în 
drept să participe la faza de licitaţie electronică, ca etapă finală a  procedurii de atribuire; 
anularea adreselor comunicate, reluarea procesului de evaluare a ofertelor, din faza anterioară 
etapei finalizate cu Procesul verbal preliminar”; apreciind că: „Decizia CNSC este dată cu 
încălcarea legislaţiei specifice materiei achiziţiilor publice”. 

În acest sens, petenta susţine că: „decizia CNSC de a respinge contestaţia, bazat numai 
pe raţionamentul că autoritatea contractantă a procedat în mod corect la evaluarea ofertei SC 
Markas Service SRL, în condiţiile în care a fost investit să analizeze pe fond temeinicia 
preţului, ne îndreptăţeşte să apreciem că aceasta este dată cu încălcarea legii”; considerând că; 
„Consiliul a reţinut în mod greşit că autoritatea contractantă şi-a îndeplinit obligaţiile, şi a 
evaluat în mod corect oferta SC Markas Service SRL”, analiza făcută ofertei financiare fiind 
calificată a fi fost „subiectivă şi neconcludentă, atâta timp cât nu s-a făcut prin raportare la 
datele, informaţiile şi complexitatea serviciilor ce urmează a fi prestate conform caietului de 
sarcini şi care au fost avute în vedere la estimarea valorii contractului de achiziţie publică”, 
supunându-se „analizei instanţei motivele pentru care apreciază că oferta depusă de SC 
Markas Service SRL nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi de caietul de sarcini, fiind 
neconformă”. 

Analizând, în detaliu, chestiunile referitoare la cheltuielile de personal, cheltuielile cu 
instalarea utilajelor, cheltuielile cu substanţele pentru curăţenie, cheltuielile cu ceruirea 
pavimentului (covorului pvc), petenta concluzionează că „această licitaţie nu s-a bazat pe 
echitatea şi egalitatea participanţilor”, şi că „informaţiile prezentate de ofertant nu pot justifica 
preţul aparent neobişnuit de scăzut”, fapt pentru care ea trebuia considerată inacceptabilă, 
motive în raport de care se solicită admiterea plângerii, aşa cum a fost ea formulată. 



Autoritatea contractantă, prin întâmpinare, a solicitat respingerea plângerii, 
considerând că şi-a îndeplinit obligaţiile legale, ce-i reveneau, cerând clarificări repetate din 
partea ofertantului a cărui ofertă este contestată. 

În cauză s-a formulat şi o cerere de intervenţie în interesul autorităţii contractante, de 
către SC Markas Service SRL, care a ridicat excepţia lipsei de interes a petentei în susţinerea 
plângerii şi excepţia inadmisibilităţii şi a lipsei de interes a capătului de cerere vizând 
suspendarea procedurii de atribuire; pe fondul cauzei cerându-se respingerea plângerii ca 
nefondată şi obligarea petentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate, cerere care a fost 
admisă în principiu prin încheierea din data de 1 aprilie 2013. 

Examinând cu prioritate excepţiile ridicate de către ofertanta intervenientă, Curtea 
constată că actul a cărui anulare s-a cerut a fost emis de autoritatea contractantă pe parcursul 
derulării uneia din etapele proceduri de achiziţie publică de servicii, că el stă la baza etapelor 
ce i-au succedat şi că, în calitate de participant la această procedură, petenta are atât dreptul 
recunoscut de art. 255 din OUG 34/2006, cât şi interesul de a cere verificarea legalităţii 
actelor emise de autoritatea contractantă, independent de modul în care s-a derulat procedura 
după etapa contestată, inclusiv dreptul de a obţine suspendarea procedurii, considerente pentru 
care cele două excepţii urmează a fi respinse, ca  fiind nefondate. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor plângerii şi a 
dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea reţine că, urmare anunţului publicat în SEAP sub nr. 
140509/17.11.20l2, de către Institutul Regional de Oncologie Iaşi au prezentat oferte un 
număr de şase agenţi economici, că acestea au fost deschise la data de 15 ianuarie 2013, fără 
ca la acel moment să se fi solicitat clarificări suplimentare, că, la cererile de clarificări, din 
data de 23 şi respectiv din data de 30.01.2013, ofertanţii vizaţi au depus clarificările şi 
justificările cerute,  şi că, în considerarea acestor răspunsuri şi a documentaţiei prezentate, 
Comisia de evaluare a întocmit un „Raport Tehnic aferent procedurii de licitaţie deschisă 
pentru atribuirea acordului-cadru de servicii curăţenie”, act ce a fost înregistrat sub nr.1158 
din 5 februarie 2013, în cuprinsul căruia s-a consemnat faptul că: „În urma referatului 
întocmit de către medic coordonator CPCIN dr. Filimon Raluca, s-a constatat că ofertele SC 
ESC Servicii Curăţenie SRL, SC Invest Milenium SRL şi SC Goldfar Ecocleaning SRL sunt 
neconforme”, în timp ce în legătură cu ofertele depuse de SC Universal Med Cleaning SRL, 
SC Interfloor System SRL şi SC Markas Service SRL, s-a consemnat doar faptul că ofertele 
prezentate au fost „ADMIS TEHNIC”. 

Trecând peste modul - impropriu - în care petenta şi-a clasificat cererile ce fac obiectul 
contestaţiei adresate C.N.S.C, respectiv în principale (cererea de suspendare a procedurii) şi 
secundare (cererea de anulare a raportului preliminar şi cererea de reluare a procesului de 
evaluare), clasificare necunoscută materiei reglementată de OUG nr.34/2006, Curtea constată 
că ceea ce s-a cerut prin contestaţia adresată Consiliului şi  respectiv prin plângerea de faţă, 
este, dincolo de termenii folosiţi („proces-verbal preliminar”, „referat”),anularea actului emis 
de autoritatea contractantă la data de 5.02.2013,  ce a fost înregistrată sub nr. 1158, denumit 
„Raport tehnic aferent procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea acordului-cadru de 
servicii curăţenie”, şi că ceea ce o nemulţumeşte pe petentă nu este faptul că oferta pe care a 
prezentat-o a fost „Admisă Tehnic”, de către comisia  de evaluare, ci faptul că şi oferta 
prezentată de SC Markas Service SRL a fost admisă, tot din punct de  vedere tehnic. 

Ori, în raport de această situaţie de fapt, Curtea apreciază că întregul proces de control 
de legalitate, respectiv atât faza administrativ-jurisdicţională, cât şi faza contencioasă 
judiciară, trebuia să se rezume, la verificarea aspectelor ridicate de agentul economic, prin 
contestaţia adresată C.N.S.C., raportat în mod strict la etapa parcursă şi la actul contestat, 
nefiind posibil ca în calea de atac, reglementată de art. 281 din OUG 34/2006 să se ridice 
chestiuni ce nu au făcut obiectul contestaţiei sau care sunt străine actului de autoritate a cărui 
anulare se solicită, întrucât acest mod de acţiune ar echivala cu o depăşire a limitelor investirii 
şi a cadrului procesual rezultat din actul de sesizare, funcţie şi de documentaţia de atribuire 



întocmită de autoritatea contractantă,  pe baza căreia s-a desfăşurat procedura de achiziţie 
publică, până la etapa contestată. 

Din această perspectivă, Curtea constată că, din Fişa de date a achiziţiei, rezultă că 
sunt două condiţii principale de participare la licitaţie, dintre care una se referă la „Situaţia 
personală a operatorilor economici”, iar cea de a doua la „Capacitatea economică şi 
financiară” şi că, în conformitate cu pct. IV, din menţionata fişă, ofertanţii erau obligaţi să 
facă două propuneri, respectiv o „propunere tehnică” şi o „propunere financiară”, propuneri 
care trebuiau prezentate în mod separat, utilizându-se în acest scop două formulare diferite, 
respectiv formularul F.11 şi Formularul de ofertă (Formularul F.12 a), care reprezenta 
elementul principal al propunerii financiare, criteriul de atribuire fiind însă unul singur 
respectiv „preţul cel mai scăzut”, cum se precizează la pct. IV. 2.1 din Fişa de date a 
achiziţiei. 

Raportat la conţinutul Fişei de date a achiziţiei, Curtea constată că ceea ce a făcut 
obiectul verificării efectuate de către comisia de evaluare, la data de 5 februarie 2013, a fost 
doar examinarea îndeplinirii de către ofertanţi a    cerinţelor referitoare la capacitatea tehnică, 
şi profesională a acestora, respectiv dacă ofertanţii au furnizat sau nu lista principalelor 
prestări de servicii în ultimii 3 ani, dacă s-a făcut dovada unei experienţe similare cu obiectul 
contractului, dacă existau recomandări din partea altor beneficiari şi existenţa declaraţiei pe 
propria răspundere referitoare la utilaje, instalaţii, echipamente tehnice de care cei în cauză 
dispuneau, precum şi prezentarea de documente care să demonstreze conformitatea ofertei cu 
standardele relevante pentru serviciile prestate. 

Din moment ce toate aceste date şi dovezi au fost furnizate de către ofertanţii ale căror 
oferte au fost declarate ca fiind admisibile, din punct de vedere strict tehnic, Curtea apreciază 
că nu există nici un temei pentru a se cere, de către SC Interfloor System SRL, „anularea 
procesului verbal preliminar, prin care s-au stabilit ofertele acceptabile şi „conforme 
(admisibile), care dădeau drept de participare la faza de licitaţie electronică”, pe motiv că 
„autoritatea contractantă prin comisia de evaluare a ofertelor, nu a analizat cu responsabilitate 
, obiectivitate şi realism temeinicia ofertelor financiare depuse” pentru simplul motiv că, până 
la data de 5 februarie 2013, când a fost întocmit raportul tehnic aferent procedurii, o atare 
evaluare nu avusese loc, ea fiind străină scopului şi conţinutului actului emis de autoritatea 
contractantă, de care petenta era obligată să ţină seama, atunci când a iniţiat procedura 
contencioasă. 

Chiar dacă „Raportul Tehnic”, încheiat la 5 februarie 2013, este, astfel cum 1-a 
calificat însăşi petenta, doar un act „preliminar”, care permitea însă participarea la faza 
următoare de licitaţie electronică, acest statut de etapă intermediară, nu îndreptăţea pe 
niciunul dintre ofertanţi să conteste fapte sau acte care nu făcuseră obiectul unei decizii a 
comisiei de evaluare, doar pentru că petenta a dorit ca alţi ofertanţi să fie scoşi din competiţie, 
mai înainte de a se trece la etapa evaluării ofertelor financiare, întrucât orice contestaţie 
trebuie să se refere, în sensul art. 255 din. 1 şi 3 din O.U.G. nr. 34/2009 la un fapt sau un act 
anume determinat şi nu la etape ce nu au fost parcurse ori care nu s-au materializat într-un act 
de autoritate, act de evaluare care astfel cum s-a dovedit, a fost încheiat în cauză abia după ce 
contestaţia depusă de SC Interfloor System SRL a fost respinsă de C.N.S.C. prin decizia 
atacată şi care face obiectul unui control de legalitate distinct de cel de faţă 

Ca atare, constatând că toate criticile petentei se referă la chestiuni ce sunt străine 
„Raportului tehnic” a cărui anulare se solicită, că nici Consiliul şi nici  Curtea nu au constatat 
elemente de nelegalitate, în ceea ce priveşte soluţia admiterii, din punct de vedere strict 
tehnic, a ofertelor depuse de SC Universal Med Cleaning SRL, SC Interfloor System SRL, şi 
SC Markas Service SRL, şi că, în aceste condiţii, nu există motive pentru a se relua procedura 
de reevaluare a ofertelor,  sub aspect strict tehnic, din perspectiva elementelor pe care aceste 
oferte trebuiau să le conţină, conform caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire, în 
condiţiile în care în cuprinsul procesului verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, încheiat 
la 15.01.2013, s-a consemnat că SC Markas Service SRL a prezentat documentele aferente 



ofertei tehnice, solicitate prin documentaţia de atribuire, Curtea, în temeiul art.285 din O.U.G. 
nr .34/2006, va respinge plângerea formulată de contestatoarea SC Interfloor System SRL ca 
nefondată, considerând că în calea de control judiciar nu pot fi formulate alte cereri sau depăşi 
limitele şi considerentele contestaţiei ce s-a formulat, ignorându-se în acelaşi timp conţinutul 
şi semnificaţia actului emis de autoritatea contractantă, atacat. 

Urmare respingerii cererii de anulare a actului autorităţii contractante, emis la data de 
5 februarie 2013, şi ținând cont de faptul că este inadmisibil a se solicita şi soluţiona o cerere 
de suspendare a procedurii de achiziţie în funcţie de criticile de nelegalitate formulate cu 
privire la ofertele financiare ce au fost depuse dar nu au fost însă evaluate, până la data 
sesizării C.N.S.C. de către comisia de evaluare. constituită la nivelul autoritarii contractante, 
Curtea, constatând că nu sunt îndeplinite cerinţele OUG. nr. 34/2006 şi ale art.l4 şi 15 din 
Legea nr.544/2004, respectiv existenţa unui act administrativ de evaluare a ofertelor 
financiare prezentate de agenţii economici participanţi la procedură, ale căror oferte tehnice 
au fost admise, va respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulată de 
petenta SC Interfloor System SRL, ca nefondată. 

Ca urmare a respingerii plângerii şi a cererii de suspendare a procedurii de atribuire, 
Curtea, în temeiul art.274 Cod procedură civilă, în vigoare la data înregistrării contestaţiei, va 
obliga pe petenta SC Interfloor System SRL să plătească intervenientei SC Markas Service 
SRL,  a cărei ofertă, petenta a solicitat să fie înlăturată, ca fiind neconformă, suma de 
13.052,24 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat, taxe judiciare 
de timbru şi cheltuieli de deplasare la termenele stabilite de instanţă. 

 
3. Regimul juridic al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate 

pentru neachitarea la termen a contribuţiei de asigurări sociale ce 
trebuia virat ă de către angajator. Modul de clacul al accesoriilor şi 
cazurile în care instanţa este în drept să constate nulitatea actelor 
administrativ-fiscale prin care obligaţia de plată a fost stabilită, prin 
deciziile de impunere, decizii ce au fost emise pe baza declaraţiilor 
rectificative depuse de contribuabil 

Temei de drept:O.G. nr. 92/2003 

Dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează conform Codului de procedură 
fiscală, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă al obligaţiei principale. Cuantumul obligaţiilor accesorii nu poate fi decât cel 
stabilit prin actul normativ sub imperiul căruia obligaţia de plată s-a născut, el rămânând 
neschimbat pe întreaga perioadă în care acel act normativ a fost în vigoare, neputând fi 
calculat în funcţie de cota în vigoare la data emiterii actului administrativ fiscal contestat. 

Întrucât forma şi conţinutul actelor administrativ fiscale prin care obligaţiile 
accesorii sunt stabilite, este aprobat prin ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, el permiţând contribuabilului să identifice toate elementele pe baza cărora 
obligaţiile au fost stabilite. Nu există temei pentru a reţine că acestea nu sunt motivate în 
fapt şi în drept şi nici că pretinsa lor lipsă poate atrage după sine nulitatea actului pentru 
alte motive decât cele prevăzute de art. 46 din Codul de procedură fiscală. 

Decizia civilă nr.  1511/30.04.2013 

Prin sentinţa nr.2910 din 7 decembrie 2012, Tribunalul Iaşi a admis acţiunea formulată 
de Spitalul orăşenesc Hârlău, în contradictoriu cu Direcţia Generala a Finanţelor Publice a 
judeţului Iaşi, în sensul că a dispus anularea Deciziei nr. DG 291/12.04.2012, emisă de DGFP 
Iaşi, precum şi a Deciziei nr.7/11.01.2012 de stabilire a accesoriilor, decizie ce a făcut 
obiectul contestaţiei administrative.  

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că,  la data de 18 şi respectiv la 
data de 20 noiembrie 2011, reclamantul depus un număr de 14 declaraţii rectificative, pentru 



lunile ianuarie - iunie 2007, ianuarie – martie  2010, şi ianuarie 2011, vizând contribuţiile de 
asigurări sociale datorate de angajator, că operaţiunea de rectificare s-a datorat faptului că 
reclamantul a  declarat şi virat la bugetul de stat, iniţial, contribuţiile de asigurări sociale 
datorate calculate pentru condiţii norma le de lucru, deşi parte din posturi fuseseră avizate 
pentru condiţii deosebite de muncă,  situaţie ce impunea plata unei contribuţii mai mari de 
către angajator, şi că, pe lângă contribuţia datorată, în sarcina reclamantului trebuiau stabilite 
şi accesoriile aferente, în raport de data naşterii obligaţiei de plată. 

Prima instanţă a reţinut de asemenea că reclamantul a invocat două aspecte, în 
contestarea deciziei de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, respectiv unul de 
nelegalitate, vizând modul de calcul al accesoriilor, şi un altul de netemeinicie, vizând lipsa 
culpei în declararea cu întârziere a contribuţiilor la bugetul de asigurări de sănătate, datorate 
ca urmare a emiterii cu întârziere a avizelor de către I.T.M. Iaşi, în ceea ce priveşte încadrarea 
în condiţii speciale de muncă. 

Cercetând motivul de netemeinicie, invocat de reclamant, prima instanţă a considerat 
că acesta este vădit neîntemeiat, întrucât avizele au fost emise de I.T.M. Iaşi cu continuitate 
între ele, fără a preciza intervalul pentru care acestea ar fi valabile, ci doar o dată limită, 
apreciind că în acest caz data avizării este lipsită de relevanţă, din moment ce din conţinutul 
acestora nu rezultă că situaţia existentă la momentul emiterii avizului anterior s-ar fi schimbat, 
de o manieră în care raportările trebuiau făcute în mod corect la data depunerii iniţiale, în 
condiţiile în care obligaţia de plată a accesoriilor s-a născut la data scadenţei obligaţiei de 
plată a contribuţiilor, în raport cu prevederile art.120 alin.2 Cod procedură fiscală, dreptul de 
a percepe penalităţi şi dobânzi pentru întârziere neputând fi înlăturat de natura rectificativă a 
declaraţiilor depuse sau de culpa I.T.M. Iaşi, în emiterea cu întârziere a avizelor de încadrare a  
locurilor de muncă în raport cu specificul acestora. 

În ceea ce priveşte critica de nelegalitate a actelor administrativ-fiscale contestate, 
prima instanţă a considerat că aceasta este întemeiată, având în vedere că: actul administrativ-
f isca1, prin care au fost stabilite accesoriile, este nemotivat sub aspectul diferitelor penalităţi 
şi dobânzi percepute în sistemul Codului de procedură fiscală (temeiul juridic, coeficientul de 
penalitate şi dobândă perceput, cauza acestora), iar decizia DGFP Iaşi nu este motivată, pentru 
a reliefa temeiul juridic şi modul de calcul al accesoriilor; dobânzile fiind greşit calculate în 
raport cu coeficientul de dobândă incident pentru perioada de referinţă. 

În acest sens, prima instanţă a reţinut că, din analiza Deciziei nr.7/11.01.2012, prin 
care s-au stabilit dobânzile şi penalităţile de întârziere, în raport cu diferenţa rezultată în urma 
depunerii declaraţiilor rectificative, rezultă că în sarcina reclamantului s-a calculat penalitatea 
de întârziere, precum şi dobânda, coeficientul de dobândă fiind diferit cu suprapunerea 
perioadelor, concluzie în sprijinul căreia a fost redat un calcul detaliat al debitului de 1.634 
lei, stabilit prin  Decizia nr.7783/18.11.2011, evidenţiindu-se faptul că data de 1.07.2010 şi la 
data de 1.10.2010 sunt prinse în calculul dobânzii de două ori, cu coeficienţi diferiţi, situaţie 
care se reţine a se regăsi la toate celelalte decizii rectificative, depuse de reclamant, şi 
probează perceperea eronată de dobândă, în plus, prin aplicarea unor procente diferite. 

Totodată, prima instanţă reţine că, prin Decizia nr.7/2012, organul fiscal a calculat, 
pentru perioada 25/26 februarie 2007 - 1 iulie 2010, dobândă în coeficient de 1% pe zi 
întârziere, în condiţiile în care, până la data de 01.07.2010, Codul de procedură fiscală a 
reglementat majorările de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi întârziere, conform art.120, în 
vigoare până la data adoptării OUG nr.39/2010. 

Constând că temeiul juridic al penalităţilor de întârziere nu a fost precizat, prima 
instanţă a considerat că a fost pusă în imposibilitate de a stabili legalitatea acestora, şi că în 
acest context, având în vedere şi nemotivarea actului atacat, aceste deficienţe atrag nulitatea 
actului administrativ fisca1, apreciindu-se că simpla referire generică la prevederile art.88 
lit.c) şi ale art.119 din Codul de procedură fiscală nu este de natură a satisface cerinţa 
motivării actul emis, în condiţiile în care abia prin modificarea adusă prin OUG nr.39/2010 au 
fost reglementate penalităţile de întârziere , şi concluzionându-se că cele calculate şi imputate 



prin decizia contestată au un caracter incert şi că nemotivarea actului face imposibilă 
analizarea legalităţii penalităţilor şi a dobânzilor calculate, prin raportare la dispoziţiile legale 
incidente,în raport cu diferite perioade de timp, indicate de organul fiscal. 

Constatând că dobânzile au fost greşit calculate, deoarece până la data de 30.06.2010, 
valoarea majorărilor de întârziere (şi reţinând că pârâta nu a calculat majorări de întârziere 
prin decizia nr.7/2012, ci direct dobânzi pentru întârziere) a fost de 0,1% pe zi întârziere, şi nu 
de 1% pe zi întârziere, cât a aplicat pârâta, în condiţiile în care, de la data de 1.07.2010 şi până 
la data de 30.09.2010, coeficientul calculat, a fost de 0,5%, iar valoarea legală a acesteia era 
de 0,05%, iar de la data  de 1.10.2010 la data de 18.11.2011 coeficientul legal era de 0,04%, 
iar pârâtul a aplicat un coeficient de 0,4%, prima instanţă, considerând că este greşit 
coeficientul de dobândă luat în considerare de pârâtă, deoarece la data de 18 şi respectiv la 
data de 20.11.2011, când au fost făcute declaraţiile rectificative, coeficientul de dobândă era 
de 0,04% pe zi întârziere, astfel cum a fost stabilit prin Legea nr 46/2011, prima instanţă a 
considerat că dispoziţiile art.120 alin.2) Cod procedură fiscală dau dreptul la calculul 
retroactiv al dobânzilor de întârziere în raport de data scadenţei obligaţiei principale de plată 
şi că, în acest context, este aplicabil coeficientul în vigoare la data calculării, adică 
coeficientul de dobândă de 0,04% pe zi întârziere, respectiv cel stabilit prin Legea nr.46/2011. 

S-a mal reţinut că, în perioada februarie, 2007 - noiembrie 2011 legiuitorul a 
reglementat un coeficient diferit a1 majorărilor de. întârziere şi al dobânzilor de întârziere, 
până la data de 30.06.2010 un coeficient de 0,1% pe zi întârziere, de la 01.07.2010 până la 
30.09.2010 un coeficient de 0,05% pe zi întârziere, iar de la 1.10. 2010 a fost stabilit un 
coeficient de 0,04 , astfel că, la data emiterii deciziei nr .7/2010, prima instanţă a considerat că 
organul fiscal nu mai putea face aplicarea decât a coeficientului de 0,04% pe zi întârziere, 
concluzionând că prin aplicarea unor coeficienţi diferiţi, în perioada de referinţă, s-ar ajunge 
la aplicarea unor dispoziţii legale1 ce nu sunt în vigoare, 
legea civilă ultraactivând, în condiţiile în care legea civilă poate dispune doar pentru viitor, 
conform art.15 alin,2 din Constituţia României. 

Considerând ca, deşi dispoziţiile art. 120 alin.2 din Codul de procedură fiscala dau 
dreptul la perceperea accesoriilor retroactiv, coeficientul aplicabil nu poate fi decât cel 
prevăzut de lege la data calculării acestora, context în care s-a considerat că dobânzile stabilite 
în sarcina reclamantului, în perioada februarie 2007 - septembrie 2010,  sunt greşit calculate, 
prin aplicarea coeficientului de 1%, respectiv de 0,5% pe zi de întârziere, şi că greşita 
calculare a dobânzilor,datorate atrage nulitatea actului administrativ, respectiv a deciziei 
nr.7/2012 şi a deciziei nr.291/2012, prima instanţă a admis acţiunea reclamantului, astfel cum 
a fost ea formulată. 

Împotriva, acestei sentinţe a introdus recurs pârâta Direcţia Generală a Finanţelor  
Publice a judeţului Iaşi, care critică hotărârea primei instanţe pe motiv că nu s-a ţinut 

seama că decizia referitoare, la obligaţiile de plată accesorii a fost emisă în conformitate, cu 
prevederile Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 1438/2009 pentru, aprobarea modalelor unor 
formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, ordin în a cărui anexă se 
precizează că nivelul majorării se stabileşte conform art.120 alin.7) din OG nr. 92/2003, fiind 
individualizate: suma de plată, categoria de sumă, perioada, suma debit, zile/luni, cota şi suma 
accesoriilor; şi nici de faptul că, prin contestaţia înregistrată la D.G.F.P. Iaşi, A.F.P. Hârlău, 
sub nr. 10178/1.03.2012, „Spitalul orăşenesc Hârlău nu motivează  faptul că cuantumul 
accesoriilor ar fi fost calculat eronat, astfel că organul de soluţionare competent nu s-a putut 
substitui contestatorului, referitor la modul de calcul al accesoriilor, la cuantumul acestora, la 
perioada de calcul, a numărului de zile/luni sau cota dobânzilor, respectiv a penalităţilor de 
întârziere”. 

Referindu-se la cel de al doilea motiv de anulare,  reţinut de către instanţa de fond, 
potrivit căreia dobânzile sunt greşit calculate, în raport cu coeficientul de dobândă incident 
pentru perioada de referinţă, recurenta susţine că atât numărul de zile de întârziere, cât şi 
procentul de dobânzi şi penalităţi de întârziere, au fost corect şi legal aplicate; în Decizia 



nr.7/11.01.2012, emisă electronic, fiind indicată cota de  l, 0,5 şi respectiv 0,4, în loc  de 
0,1%, 0,05% şi 0,04%, din lipsă de spaţiu, fără ca acest lucru să influenţeze corectitudinea 
calculului; în condiţiile în care, conform art.120 alin.1 din OG nr.92/2003, majorările de 
întârziere, respectiv dobânzile, se calculează, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadență, considerând că în aceste condiţii procentul de 
calcul a1 accesoriilor nu poate fi decât cel prevăzut  de legislaţia în vigoare, la data scadenţei 
debitului, şi nu cel în vigoare, la data emiterii, deciziei de calcul, motive pentru care se 
solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate şi respingerea acţiunii 
reclamantului. 

Intimatul Spitalul orăşenesc Hârlău, prin întimpinare, a solicitat respingerea recursului, 
ca fiind nefondat, considerând că: „este inacceptabilă motivarea recurentei cu privire, la 
înscrierea eronată a unor date de referinţă, din lipsă de spaţiu”, şi că: „în mod corect şi 
temeinic, instanţa de fond a reţinut faptul că ...recurenta nu a motivat, din punct de vedere 
legal, aplicarea diferitelor penalităţi şi dobânzi calculate şi aplicate în raport cu coeficientul 
incident pentru perioadele de referinţă”. 

Din examinarea actelor şi  lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată, la solicitarea Spitalului orăşenesc Hârlău, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi avizat, la data de 21.12.2001, încadrarea în condiţii 
deosebite a locurilor de muncă din cadrul unităţii menţionate, prevăzute în anexa la avizul 
nr.15571/2001, că acesta a fost revizuit în anul 2007, 2009 şi 2009, şi că,  la data de 21 aprilie 
2011, menţionatul aviz a fost reînnoit, în conformitate cu procedura aprobată prin H.G. 
nr.246/2007, 

Se mai constată că, în cursul lunii noiembrie 2011, Spitalul orăşenesc Hârlău a depus, 
la Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Hârlău, declaraţii rectificative , pentru anul 
2007, 2010  şi 2011, prin care s-a corectat suma de plată reprezentând  contribuţia  de 
asigurări sociale  datorată de angajator, şi că, urmare acestei operaţiuni, la data de 11 ianuarie 
2012, organul fisca1 a emis, în sarcina contribuabilului menţionat, o decizie referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii, ce a fost înregistrată sub  nr .7/2012, decizie prin care, în temeiul 
art.88  lit. c) şi a art. 119 din OG nr.92/2003, s-a stabilit o obligaţie fiscală în sumă totală de 
22.730 lei, în finalul actului administrativ-fiscal precizându-se că: detaliile referitoare, la 
modul de calcul al sumelor reprezentând accesorii aferente obligaţiilor fiscale se află în 
anexă”; document în care a fost evidenţiat: numărul decizie prin care s-a individualizat suma 
de plată, categoria sumei   de plată, perioada pe care aceasta s-a calculat, suma debit, zilele de 
întârziere, cota şi suma accesoriei cifrele reprezentând cota sumei accesorie fiind redate sub 
forma unei părţi dintr-un întreg, ce este precedată, în toate cazurile, de o virgulă (0,1, 0,15, 
0,04, 0,05). 

Curtea constată de asemenea că, din conţinutul contestației ce s-a formulat împotriva 
deciziei nr.7/11.01.2012,  la data de 28.02.2012, rezultă că ceea ce a invocat Spitalul 
orăşenesc Hârlău în susţinerea acesteia a fost faptul că: 

„...sumele de bani obţinute de la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, în baza 
contractului de furnizare servicii medicale, au fost insuficiente, în perioada 2007 – 2011, 
încadrarea locurilor de muncă s-a făcut doar în condiţii normale, plata contribuţiei la fondul 
de pensii efectuându-se ca atare. 

Urmare negocierilor purtate cu CAS Iaşi, în vederea efectuării plăţilor pentru servicii 
medicale în mod integral, în luna noiembrie 2011, am emis declaraţii rectificative, în vederea 
încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă (grupa a II-a), pentru perioada 
2007-2011, şi efectuarea diferenţei de plată a contribuţiei la fondul de pensii, de la condiţii 
normale la condiţii deosebite de muncă (grupa a II-a), astfel încât salariaţii care vor ieşi la 
pensie să beneficieze de drepturile cuvenite conform prevederilor legale. 

Un alt motiv ce a generat această situaţie a fost şi faptul că avizele pentru încadrarea 
locurilor de muncă în condiţii deosebite au fost emise târziu de către  ITM Iaşi”, solicitându-
se ca pe această bază: „Urmare celor menţionate mai sus, vă rugam respectuos să înţelegeţi 



situaţia ingrată în care ne aflăm, solicitând totodată anularea dobânzilor  şi penalităţilor 
calculate la diferenţele de plată stabilite ulterior la contribuţia fondului de pensii aferente 
grupei de muncă în condiţii deosebite”. 

Procedând la soluţionarea contestaţiei menţionate, recurenta-pârâtă D.G.P.P. Iaşi, după 
ce a, reţinut în extenso motivele pentru care Spitalul orăşenesc Hârlău a contestat Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr .7 din 11.01.2012, motive care sunt identice cu  
cele mai sus redate, raportându-se la dispoziţiile incidente ale Codului de procedură fiscală, pe 
care le-a redat în detaliu, a considerat că: „majorările şi penalităţile de întârziere reprezintă 
măsura accesorie în raport de debitul datorat bugetului asigurărilor sociale, neachitat la 
scadenţă”,  reținând că: „Datorită faptului că, din proprie iniţiativă, contribuabilu1 a corectat 
declaraţiile fiscale iniţiale, prin depunerea declaraţiilor rectificative, întocmite, pe proprie 
răspundere, cuantumul obligaţiilor fiscale a fost modificat în sensul creşterii acestora, ceea ce 
a generat accesorii aferente sumelor neachitate la data respectivă”, concluzionându-se că: 
„Motive le invocate de contestatoare nu au putut fi reţinute în soluţionarea favorabilă a 
contestaţiei deoarece obiectul prezentei decizii îl constituie majorările şi penalităţile de 
întârziere ce au fost calculate asupra bazei impozabilă declarată pe proprie răspundere de 
contribuabil şi nu dacă baza impozabilă a fost stabilită corect de aceasta, respectiv motivele 
care au determinat majorarea bazei impozabile”.    

Comparând conţinutul contestaţiei pe care Spitalul orăşenesc Hârlău a formulat-o 
împotriva deciziei nr.7/2012 şi al deciziei nr. DGc 291/12.04. 2012, prin care această 
contestaţie a fost soluţionată, cu conţinutul cererii de chemare în judecară, Curtea constată că 
reclamantul a ridicat în faţa instanţei chestiuni ce nu au făcut obiectul căii administrative de 
atac, astfel cum este definită contestaţia de art.205 alin. l din O.G. nr.92/2003, invocând, 
pentru întâia oară, faptul că: „În ceea ce priveşte modul de stabilire a dobânzilor de întârziere, 
considerăm ca acestea au fost stabilite în mod eronat, deoarece art.120 alin.7 din OG 
nr.92/2003 a fost modificat de articolul unic din Legea nr.46/2011”, considerând abuziv faptul 
că: „...în decizia ce face obiectul prezentei acţiuni, dobânzile de întârziere sunt în procent de 
1%,- 0,04% şi 0,05%”. 

În raport de aceasta situaţie de fapt, Curtea consideră că raportul juridic dedus, 
judecăţii este un raport juridic fiscal, raport în care drepturile şi obligaţiile părţilor nu pot fi 
altele decât cele reglementate de O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Conform dispoziţiilor art.119 din actul normativ citat, „Pentru neachitarea la termenul 
de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată,  se datorează după acest termen dobânzi şi 
penalităţi de întârziere”, dobânzi al căror nivel este în prezent reglementat de alin.7 al art.120 
din Codul de procedură fiscală, în timp ce nivelul penalităţilor de întârziere este prevăzut, 
actualmente, de art. 120 ind. 1 alin.2) din acelaşi cod. 

 Constatând că dobânda şi penalităţile de întârziere au valoarea şi semnificaţia 
unor daune-interese, Curtea consideră că ele se datorează de drept, prin efectul legii, pentru 
neexecutarea la termen a obligaţiilor fiscale, pentru fiecare zi de întârziere, în cuantumul 
stabilit prin Codul de procedură fiscală, fără ca creditorul obligaţiei să fie obligat să facă   
dovada prejudiciului suferit, şi fără ca  acesta să fie nevoit a-1 pune în întârziere pe debitor, 
întrucât această formă de despăgubire operează  în materie fiscală, de drept. 

În ceea ce priveşte momentul în care obligaţia de plată a dobânzilor şi penalităţilor de 
întârziere devine scadentă, acesta nu poate fi altul decât cel stabilit de. art.120   şi respectiv de 
art.120 ind. l din Codul de procedură fiscală, dispoziţii imperative  care leagă momentu1 
naşterii obligației de plată a accesoriilor de ziua următoare termenului de scadenţă al 
obligaţiei principale, alin. 2 al art.120 prevăzând că: „'Pentru diferenţele suplimentare de 
creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor, dobânzile se datorează cu ziua imediat, 
următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii 
acesteia inclusiv”. 

În raport de acest cadru de reglementare şi având în vedere că reclamantul-intimat, 
prin declaraţiile rectificative depuse în cursul lunii noiembrie 2011, recunoaşte că  sumele 



suplimentare de plată priveau obligaţii născute începând cu luna ianuarie 2007, Curtea 
consideră că, pentru neachitarea la termen, indiferent din ce motiv, a contribuţiei de asigurări 
sociale datorată de angajator, dreptul pârâtei-recurente de a pretinde plata de dobânzi şi 
penalităţi de întârziere s-a născut începând cu ziua următoare scadenţei de plată a creanţei 
fiscale principale, întârzieri la plată ce sunt evidenţiate în anexa la decizia nr.7 din 11.01.20l2 
(variind între 1220 zile şi 65 zile), act în cuprinsul căruia sunt menţionate şi deciziile 
(numerotate de la 7782 la 7863) prin care au fost individualizate sumele de plată a 
contribuţiei, decizii pe care contribuabilul nu le-a contestat şi care rămân astfel definitive, 
obligatorii   şi executorii, atât pentru acesta, cât şi pentru instanţă. 

Atâta timp cât contribuabilul nu a contestat deciziile prin care obligaţia de plată a 
contribuţiei de asigurări sociale datorata de angajator a fost stabilită, organul fiscal nu mai era 
obligat să facă o descriere exhaustivă a situaţiei de fapt şi nici să motiveze decizia referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii în alte condiţii decât cele stabilite prin Ordinul emis de 
A.N.A.F. sub nr. 1438/2009, act administrativ cu caracter normativ, care permite  
contribuabilului, pe deplin, să identifice sursa şi nivelul obligaţiei fiscale, cu atât mai mult cu 
cât însăşi cel obligat a fost cel care a declarat suma suplimentară de plată şi perioada de timp 
la care se referea respectiva plată, recunoscând astfel, prin  chiar contestaţia ce a formulat, că 
s-a aflat într-o. situaţie pe care el o defineşte prin termenul de „ingrată”, termen ce nu-şi află 
însă corespondent în O.G. nr.32/2003. 

Mai mult decât atât, controlul de legalitate, pe care instanţa de contencios 
administrativ a fost chemată să-1 exercite, nu putea privi, prin prisma dispoziţiilor art.218 
alin.2 din Codul de procedura fiscală, decât considerentele şi masurile luate prin decizia 
nr29l/l2.04.20l2, care, la rândul ei, nu putea   privi decât motivele şi cererile formulate de că-
tre contribuabil prin contestaţia ce a introdus, astfel cum prevederile art.213 alin. l, coroborate 
cu prevederile art.206 din acelaşi cod, impun limitele sesizării organului investit cu 
soluţionarea contestaţiei trebuind să fie şi limitele sesizării instanţei; neputându-se primi 
critici de legalitate ce nu au făcut obiectul căii administrative de atac, astfe1 cum este definită 
contestaţia de art.205 alin. l din OG nr. 92/2003 

Curtea apreciază de asemenea că, din moment ce legiuitorul este cel care a stabilit 
cuantumul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, datorate de cel care nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile ce-i reveneau potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi momentul de la care 
acestea sunt  datorate, în speţă din ziua imediat următoare termenului de scadenţă al obligaţiei 
principale şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, modificarea unuia sau mai multor 
elemente pe baza cărora se stabileşte obligaţia de plată accesorie, în termenul prevăzut de art. 
91 din Codul de procedură fiscală, termen în care organul fiscal este în drept a stabili obligaţii 
fiscale, nu are nici o semnificaţie sau urmări juridice, în ceea ce priveşte existenţa şi 
întinderea obligaţiilor ce au fost stabilite pe baza unor reglementări ce erau în vigoare anterior 
momentului în care s-a  emis decizia de impunere, întrucât întinderea obligaţiei rămâne 
aceiaşi pe toată perioada în care actul normativ, în baza căruia ea a fost stabilită, a fost în 
vigoare.     

Recalcularea cuantumului obligaţiei de plată în funcţie de nivelul dobânzii sau a 
penalităţilor de întârziere aplicabil la data la care a fost emisă decizia de impunere, ca urmare 
a declaraţiilor rectificative depuse cu întârziere de către contribuabil, echivalează că o anulare 
retroactivă a efectelor legii pe baza cărora acea obligaţie a fost stabilită, în condiţiile în care 
dobânzile şi penalităţile se calculează pe zi întârziere, funcţie de cadrul normativ ce exista la 
data la care obligaţia principală devenise scadentă; cuantumul accesoriilor trebuind să rămână 
neschimbat până la data la care legiuitorul ar stabili un alt cuantum, şi tot aşa până la data 
stingerii obligaţiei, indiferent de numărul modificărilor care ar avea loc în termenul legal de 
prescripţie sau de elementele vizate de aceste modificări. 

Curtea constată de asemenea că actul contestat îndeplineşte cerinţele art.43 din Codul 
de procedură fiscală, că orcanului fiscal nu i se impune, de către legiuitor, să facă o motivare 
exhaustivă, în fapt şi în drept, a deciziei de impunere emisă cu atât mai mult cu cât aceasta se 



referă la obligaţii accesorii privind contribuţii de asigurări sociale datorate de angajator, pe 
care însă contribuabilul le-a recunoscut ca fiind datorate şi pe care le-a explicitat în diverse 
ocazii, iar în anexa la decizia nr.7/2012 sunt detaliate  toate elementele pe baza cărora s-a 
stabilit întinderea obligaţiei de plată, în condiţiile în care atât formatul, cât şi conţinutul 
documentului emis fac obiectul unor norme departamentale care, atât timp cât sunt în vigoare, 
sunt valabile şi opozabile atât părţilor în raportul juridic fiscal dedus judecăţii, cât şi instanţei 
chemată să verifice legalitatea operaţiunilor şi a actelor administrativ-fiscale emise în vederea 
recuperării creanţei datorată  bugetului general consolidat. 

Chiar şi în cazul în care actul administrativ fiscal nu ar fi conţinut nici o referire la 
elementele menţionate la art.43 alin.2) lit. e) şi f) din Codul de procedură fiscală, acest fapt tot 
nu era de natură sa conducă la concluzia că: „Greşita calculare a dobânzilor datorate atrage 
nelegalitatea actului administrativ” şi că „nemotivarea actul administrativ fiscal atrage 
nulitatea acestuia”, din moment ce sancţiunea nulităţii actelor emise de către pârâta-recurentă 
nu putea decurge decât din lege şi în limita stabilită de aceasta. 

Ori, din moment ce în cuprinsul art.46 din Codul de procedură fiscală pretinsa lipsă a 
„motivelor de fapt şi a temeiului de drept” al actului administrativ fiscal nu se regăseşte prin 
elementele limitativ prevăzute de legiuitor, a căror neevidenţiere atrage nulitatea actului de 
autoritate emis, nimeni şi sub nici un motiv nu putea adăuga la codul menţionat; greşitul 
calcul al dobânzii şi a penalităţilor de întârziere putând să conducă cel mult la anularea, în 
parte, a actului, în sensul reducerii cuantumului accesoriilor la nivelul real şi legal datorat, dar 
în nici un caz la lipsirea de valabilitate a întregului act, o atare sancţiune fiind lipsită de orice 
suport legal. 

Drept urmare, consta tind ca s-a făcut o greşită aplicare a legii Curtea, în temeiul 
art.312 Cod procedură civilă, va admite recursul promovat de pârâta D.G.F.P. Iaşi, în sensul 
că, modificând în tot hotărârea atacată, va respinge acţiunea introdusă de Spitalul orăşenesc 
Hârlău, care nu are nicio justificare legală pentru a fi exonerat de urmările ce decurg din 
faptul declarării şi plăţii cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale ce o datora în calitate 
de angajator, în condiţiile în care accesoriile se calculează la nivelul aplicabil la momentul în 
care obligaţia de plată s-a născut, nivel care rămâne neschimbat până la data la care legiuitorul 
înţelege să îl modifice, într-un sens sau în altul. 
4. Contestaţie în anulare specială îndreptată împotriva unei decizii prin 

care instanţa de control judiciar s-a rezumat la a constata nulitatea 
cererii de recurs. Inadmisibilitatea unei astfel de cereri 

Temei de drept:  Codul de procedură civilă art. 318 

În cazul în care recurentul-contestator nu şi-a motivat recursul. În termenul legal 
prevăzut de art. 301 C.proc.civ., instanţa de control judiciar este obligată să constatat 
nulitatea acestuia, fără a mai fi posibilă cercetarea nici unuia din motivele de modificare 
sau de casare. 

Drept urmare, recurentul nu se mai putea plânge, pe calea contestaţiei în anulare 
specială, în condiţiile prevăzute de art. 318 din Codul de procedură civilă, că nu i-au fost 
examinate motivele formulate tardiv sau excepţia de nelegalitate ridicată, chiar dacă 
acestea ar fi fost de ordine publică. 

Decizia civilă nr.  1876/27.05.2013 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr.142/99/2011, reclamantul Dudzic 
Augustin Cristi a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Administraţiei şi Internelor - 
Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei, „recunoaşterea Certificatului de 
Căsă¬torie,emis de autoritatea publică a Republicii Elene, şi aprobarea înscrierii menţiunilor 
de divorţ pe Certificatul de Căsătorie Seria CB nr.016007, eliberat de Primăria Municipiului 
Iaşi, la data de 28.01.1998”, considerând că „...în înţelesul art.2     lit. m) din Legea 
nr.554/2004, răspunsul INEP, prin cace se dezaprobă cererea subsemnatului, a fost dat cu 
exces de putere”. 



Prin sentinţa nr.1570/CA/ din 19 octombrie 2011, Tribunalul Iaşi 
a respins acţiunea,  reținând că termenele 
prevăzute de art.11 alin. l şi 2 din Legea nr.554/2004 au început sa curgă  de la data de 

12.09.2009, când reclamantului i s-a comunicat adresa nr.W500738/l6.12.2009, dată în raport 
de care acţiunea introdusă la data de 27 decembrie 2010 apare ca tardiv formulată. 

Împotriva acestei sentinţe a introdus recurs reclamantul Dudzic Augustin Cristi, pentru 
„motive de nelegalitate”, la data de 2 decembrie 2011, motivele de recurs fiind depuse de 
recurent, la dosarul cauzei, la data de 30 ianuarie 2012; fapt pentru care instanţa de control 
judiciar, din oficiu, a ridicat, la termenul anterior menţionat, excepţia nulităţii recursului, 
acordând termen pentru ca părţile să pună con¬cluzii cu privare la această excepţie. 

Întrucât recurentul nu a justificat în nici un  fel depunerea motivelor de recurs cu 
depăşirea substanţială a termenului legal Curtea, prin decizia nr.328 din 20 februarie 2012, a 
constatat, în temeiul art. 306 Cod procedură civilă, nul recursul introdus de Dudzic Augustin 
Cristi împotriva sentinţei nr.1570/CA/19.10.2011 a Tribunalului Iaşi, sentinţa pe care a 
menţinut-o. 

După trecerea unui an de la pronunţarea acestei din urma hotărâri, respectiv la data de 
21 februarie 2013, reclamantul-recurent Dudzic Augustin Cristi a formulat prezenta 
contestaţie în anulare, întemeiată pe dis¬poziţiile art.318 Cod procedură civilă, cerere prin 
care, invocându-se: „neobservarea formelor legale, prin emanarea căreia s-au încălcat 
dreptu¬rile fundamentale ale omului şi constituţionale, principii şi norme procesuale de bază 
ale Codului de procedură civilă şi Legii nr.554/2004, ce au pricinuit o vătămare ce nu se poate 
înlătura decât prin anularea deciziei nr .328/20.02.2012”, „în virtutea excepţiei de nelegalitate, 
a principiului echităţii, principiului dreptului părţii la apărare, şi a principiului 
contradictorialităţii”, se solicită „instanţei de judecată să binevoiască  a: 1) constata nulitatea 
absolută, 2) dispune anularea/casarea în tot a deciziei nr.328/20.02.2012, şi 3) dispune 
rejudecarea echitabilă a recursului”. 

Invocând „scopul magistraturii", precum şi „Prejudiciul activ, în speţă actele 
administrative a căror anulare se cere pe calea excepţiei de nelegalitate au efect activ în viaţa 
cetăţeanului european, cu care se iden¬tifică persoana subsemnatului”, contestatorul susţine 
ca cererea sa se întemeiază pe: „Greşeala materială la care face referire art.318 Cod. 
procedură civilă se identifică în speţă cu aplicarea eronată/defectuoasă a prevederilor art.306 
alin. l) Cod procedură civilă, cu neobservarea, neaprecierea şi neaplicarea prevederilor tezei a 
doua din conţinutul substanţial al aceluiaşi aliniat 1), prin care se stipulează ad-literam 
cazurile care sunt exceptate la constatarea nulităţii recursului prin constatarea tardivităţii 
motivării recursului”, dar şi pe „Omisiunea cercetării unui motiv de casare, instanţa de 
judecată omițând să cerceteze excepţia de nelegalitate întemeiată pe prevederile art.4 din 
Legea nr.554/2004 şi ale art.3041 Cod procedură civilă”. 

Prin înscrisul intitulat „Apărări”, depus la termenul din 20 mai 2013,   contestatorul 
procedează la o „prezentare a nelegalităţii hotărârii instanţei de fond”, invocând în acest sens 
principiul priorităţii dreptului comunitar, precum şi „Excepţia de nulitate absolută a Deciziei 
nr.328/20.02.2012, care s-a îndeplinit cu neobservarea formelor legale ce privesc soluţionarea 
ex¬cepţiilor de ordine publică invocate de părţi, ... păstrându-se ca legală hotărârea instanţei 
de fond, care, aşa cum am dovedit, reprezintă un veri¬tabil fals intelectual, comis în condiţiile 
abuzului de serviciu contra intereselor persoanelor, prin aceasta pricinuindu-se o vătămare ce 
nu se poate înlătura decât prin anularea lor”. 

Intimata, prin cererea depusă la termenul din 20 mai 2013, a solicitat amânarea 
judecării cauzei, pe motiv că, nefiindu-i comunicată decizia atacată, nu este în măsură să 
formuleze întâmpinare, cerere ce a fost respinsă prin încheierea din acea dată. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor contestaţiei în 
anulare ce s-a formulat şi a temeiului de drept invocat, Curtea constată că, în conformitate cu 
dispoziţiile art.317şi art.318 din Codul de procedură civilă, hotărârile irevocabile pot.fi 
ataca¬te cu contestaţie în anulare în cazul în care dezlegarea dată pricinii este rezultatul unei 



greşeli materiale sau când instanţa de control ju¬diciar, respingând recursul, a omis din 
greşeală să cerceteze vreunul din motivele de casare   sau de modificare; art.319 alin. 2 din 
acelaşi cod impunând ca cererea să nu fie introdusă mai târziu de un an de, la data când 
hotărârea a rămas irevocabilă. 

Curtea, raportându-se la acest cadru normativ, constată că cererea contestator ului nu 
se circumscrie nici uneia din situaţiile limitativ prevăzute de art.318 Cod procedură civilă şi 
că ea a fost formulată după împlinirea termalului prevăzut de art.319 alin.2 Cod procedură 
civilă, având în vedere că, potrivit art. 101 alin.3 din Codul de procedură civilă,  termenele 
statornicite pe ani se sfârșesc în ziua anului corespunzător zilei de plecare, zi care, în cauza de 
faţă, este data de 20 februarie 2012, dată la care s-a pronunţat decizia nr.328/2012. 

Din această perspectivă, Curtea, în deplină concordanţă cu doctrina şi jurisprudenţa în 
materie, constată că o contestaţie în anulare specială pentru motivele prevăzute de art.318 Cod 
procedură civilă, nu poate avea în vedere decât erorile materiale, ce sunt în legătură cu 
aspectele formala ale judecării recursului, erori comise de instanţă prin confundarea unor 
elemente importante sau a unor date materiale, ce au determinat soluţia pronunţată, textul 
invocat de contestator vizând prin urmare în mod exclusiv greşelile de fapt,  involuntare, nu şi 
pretinsele greşeli de judecată, respectiv acele judecăţi ce ţin de aprecierea probelor, de 
interpretarea unor dispoziţii legale sau de rezolvarea unor incidente procedurale, precum este 
cel reglementat de art.306 din Codul de procedură civilă.  

Este adevărat că, potrivit prevederilor alineatelor 2 şi 3 ale art.306 Cod procedură 
civilă, indicarea greşită a motivelor de recurs nu atrage după sine nulitatea recursului şi că 
motivele de ordine publică pot  fi invocate şi din oficiu de instanţa de recurs, dar aceste norme 
nu pot fi interpretate în sensul că recurentul este dezlegat de obligaţia de a-şi motiva recursul 
pe alte temeiuri, în termenul prevăzut de art.30l Cod procedură civilă, coroborat cu art. 303 
din acelaşi cod, şi exonerat în acest mod de consecinţele ce decurg din neîndeplinirea 
obligaţiei de motivare a recursului, prin însăşi cererea de recurs sau înlăuntrul termenului de 
recurs, aplicarea normelor de procedură evocate fiind întotdeauna condiţionată de regulata 
sesizare a instanţei.  

În acest sens, Curtea consideră că atât termenul de recurs cât şi  terme¬nul de motivare 
a recursului sunt termene legale peremptorii, astfel că nerespectarea lor atrage sancţiunea 
decăderii părţii din dreptul de a mai exercita recursul şi respectiv din dreptul de a motiva 
cererea, prevederile alin.2 al art.306 Cod procedură civilă referindu-se în principal la dreptul 
instanţei (fără a mai exista însă şi o obligaţie în acest sens de a ridica, din oficiu, în orice fază 
a judecării unei cereri de recurs, chestiuni de ordine publică, de care atârnă în mod hotărâtor 
judecata cererii. 

Atâta timp cât nici modul în care prima instanţă a rezolvat excepţia tardivităţii cererii 
de chemare în judecată şi nici excepţia de nelegalitate a: „adresei nr. 77406/13.10.2009/15-
10.2009 şi a adresei W500738/16.12.2009, emise de către M.A.I.-I.N.E.P., prin care se refuză 
nejustificat soluţionarea cererii de înscriere a menţiunilor de divorţ pe certificatul de căsătorie 
român” nu, se circumscriu, în mod evident, vreunui  „motiv de ordine publică”, deoarece 
vizau doar pretinse încălcări a unor norme ce ocroteau cu precădere interesele personale ale 
reclamantului-recurent, şi nu norme de drept imperative, general obligatorii, de la care părţile 
şi instanţa nu puteau deroga, nu exista nici un temei pentru a se înlătura efectele sancţiunii 
prevăzute de art. 306 alin. 1 Cod procedură civilă şi de a se trece la verificarea modului în 
care Tribunalul Iaşi a făcut aplicaţiunea prevederilor art. 11 din Legea nr.554/2004 sau la 
examinarea pretinsei nelegalităţi a răspunsurilor date de pârât petiţiilor formulate de Dudzic 
Augustin Cristi,  înscrisuri care nici măcar nu aveau valoarea de acte administrative, în 
înţelesul dat acestui termen de art.2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004.  

De altfel, din examinarea jurisprudenţei instanţei supreme, mai vechi şi mai noi, se 
constată că soluţia legală este aceea care stabileşte că, în cazul nemotivării recursului în 
termen, instanţa este obligată să constate nulitatea acestuia; şi că recurentul nu se mai poate  
plânge, pe calea contestaţiei în anulare speciale, prevăzută de art.318 Cod procedură civilă, că 



nu i-au fost examinate motivele formulate tardiv, chiar dacă acestea ar fi fost de ordine 
publică, cu atât mai mult cu cât motivele de ordine publică nu pot fi altele decât cele care 
privesc încălcarea unor dispoziţii legale imperative - procesuale sau materiale.  

Cum nici faptul că reclamantul-recurent nu a fost satisfăcut de răspunsul pe care 
pârâtul-intimat 1-a dat cererilor sale şi cum nici soluţia dată excepţiei de tardivitate a cererii 
de chemare în judecată nu se înca¬drează în sfera chestiunilor de ordine publică, Curtea 
consideră că, în condiţiile tardivei sesizări a instanţei şi a nemotivării recursului în termenul 
legal de 15 zile, nici prima instanţă şi nici instanţa de control judiciare nu mai erau în drept să 
înlăture sancţiunea decăderii şi respec¬tiv sancţiunea nulităţii cererilor formulate de Dudzic 
Augustin Cristi, întrucât impedimentele de ordin procesual evocate le împiedicau să cerceteze 
şi  să soluţioneze cererile şi excepţiile invocate pe parcursul judecăţii rezolvarea tuturor 
acestora fiind condiţionată de legala investire a instanţelor, cerinţă pe care nici ce¬rerea de 
chemare în judecată şi nici cererea de recurs nu au îndeplinit-o. 

Ca atare, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate, în principiu, a 
contestaţiei în anular de faţă şi că contestatorule nu poate înlătura, pe această cale, efectele 
neexercitării în condiţiile legii a drepturilor procesuale recunoscute lui, de Codul de procedură 
civilă, Curtea va respinge prezenta cerere, ca fiind neîntemeiata. 
5. Condiţiile în care o unitate administrativ-teritorial ă poate include în 

domeniul său privat un bun ce s-a aflat în domeniul privat al statului 
de unde a fost scos cu scopul explicit de a fi restituit, de către comisia 
locală de fond funciar, persoanelor care au solicitat reconstituirea 
dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 

Temei de drept:  Legea nr. 213/1998 

În cazul în care un proprietar, respectiv statul român, a înţeles că renunţe la 
drepturile sale asupra unui bun ce făcea parte din domeniul său privat, cu scopul de a-l 
restitui foştilor proprietari, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, prin intermediul 
comisiei comunale de fond funciar, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se 
află situat imobilul, prin implicarea autorităţilor sale deliberativă şi executivă, nu se poate 
substitui în drepturile comisiei, pentru a-şi apropia bunul şi pentru a-l folosi în alte 
scopuri decât cele prevăzute în mod expres în Protocolul de predare-primire a terenurilor 
cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului. 

Decizia civilă nr.  1182/27.05.2013 

Prin sentinţa nr.93/CA/ din 30 ianuarie 2012, Tribunalul Vaslui, respingând excepţia 
lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei interesului, a respins acţiunea formulată de 
reclamanta SC „Gecco Com” SRL, cu sediul în Bârlad,  în contradictoriu cu Consiliul Local 
al comunei Perieni şi cu Unitatea administrativă-teritorială comuna Perieni, judeţul Vaslui, ca 
neîntemeiată, precum, şi cererea de obligare a pârâților la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a, reţinut că, prin hotărârea nr.19 din 9 
august 2008, pârâtul Consiliul Local al comunei Perieni a aprobat trecerea suprafeţei de 
25.000 mp. teren agricol, situat în tarlaua Livadă Meteo, din extravilanul comunei Perieni, în 
domeniul privat al comunei Perieni, judeţul Vaslui, precum şi lotizarea acestei suprafeţe de 
teren, în loturi de câte 500 mp. fiecare, aprobând totodată şi vânzarea acestora pin licitaţie 
publică; hotărârea luată fiind justificată de nevoia acumulării de fonduri pentru executarea 
unor lucrări de interes public; dreptul de proprietate al pârâtei UAT Perieni fiind intabulat de 
O.C.P.I. Vaslui, în baza încheierii nr.11944/4.09.2008. 

S-a mai reţinut că reclamanta a achiziţionat,  la licitaţia publică organizată la data de  
12.09.2005, o livadă cu meri în suprafaţă de 5,08 ha., de la SC Fructera SA, că această 
suprafaţă nu se suprapune cu terenul ce face obiectul HCL 19/2008,  că suprafaţa ce face parte 
din parcela 2084, în suprafaţă totală de 24,17 ha., a fost predată de SC Fructera SA către 
Comisia locală de fond funciar Perieni, în baza procesului verbal din 24 august 200l, în 



vederea punerii în posesie a persoanelor care au formulat cereri de reconstituire a proprietăţii 
în temeiul Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr. l/2000; şi că  parte din parcela 2084, respectiv 
suprafaţa de 5,08 ha., concesionată, a fost predată de A.D.S., către Comisia locală de fond 
funciar, conform procesului verbal nr. 2253 din 13.06.2007. 

Neprimind susţinerea reclamantei că suprafaţa de 2,50 ha. teren a fost creată ca şi 
rezervă în anul 2008, întrucât denumirea de rezervă apare înscrisă în diverse documente încă 
din anul 2003, prima instanţa a constatat că suprafaţa de 2,50 ha. apare ca rezervă între două 
suprafeţe, cea de la ADS, de 5,08 ha., ce urma să fie concesionată reclamantei, şi cea a 
numitei Gherasim Vasilica, persoană de la care va cumpăra administratorul societăţii 
reclamante. 

S-a reţinut de asemenea că, după încheierea contractului de concesiune, reclamanta a 
primit o autorizaţie de defrişare, emisă de DADR Vaslui sub nr.036/28.12.2006, pentru o 
suprafaţă totală de 5,08 ha., din tarlaua 119, parcela 2084, motivat  de faptul că pomii 
fructiferi aveau o vârstă de peste 25 de ani, şi că ulterior, la data de 15.05.2007, DADR Vaslui 
a emis autorizaţia nr.012 din 15.05.2007, prin care reclamanta a fost autorizată să înfiinţeze o 
nouă plantaţie de pomi, pe o suprafaţă de 10,08 ha., fără a se face însă o individualizare a 
terenului afectat acestei lucrări; expertiza judiciară, întocmită în cauză, relevând faptul că 
această suprafaţă de teren este formată din două parcele, care nu se învecinează. 

Prima instanţă a mai constatat că reclamanta nu justifică vreun 
drept de a folosi terenul  ce face obiectul hotărârii contestate şi că în acordurile încheiate de 
aceasta nu este  prevăzut amplasamentul terenului ce urmează a se vinde; nefiind justificat 
nici vreun drept de folosinţă sau de proprietate asupra terenului în cauză; înlăturându-se în 
acest sens expertiza efectuată de expertul Ciobanu Victor Mihail, ca fiind una baza doar pe 
supoziţii; apreciindu-se că reclamanta a plantat în mod greşit suprafaţa de 25000 mp., 
care face obiectul hotărârii nr.19/2008. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, ridicată de 
pârât, prima instanţă a respins-o, în considerarea faptului că reclamanta are calitate de 
concesionar şi că ea este deţinătoare a unei autorizaţii de plantare,   apreciind că în aceste  
condiţii aceasta justifica dreptul de folosinţă pentru terenul afectat de plantaţie;  excepţia 
lipsei interesului fiind respinsă în considerarea aceloraşi acte, prin care reclamanta justifică un 
interes actual, legal personal şi direct în promovarea prezentei acţiuni. 

Pe fondul cauzei, prima instanţă, a reţinut că suprafaţa, de 25000 mp. teren ş fost 
prevăzută în hotărârea nr.19/2008, fiind individualizată ulterior prin coordonate cadastrale, cu 
ocazia intabulării, şi că ea nu se suprapune cu terenul care a fost concesionat de către 
reclamantă sau cu terenul  ce face obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr. 406/2.02.2002. 

Considerând că susţinerea reclamantei că terenul din HCL 19/2008 
nu a  fost niciodată parte a domeniului public nu este relevantă în cauză, întrucât, în 

baza art.4  din Legea nr. 213/1998, pârâtul nu a realizat decât o transpunere în concret a 
acestor dispoziţii legale, din moment ce acest teren nu este proprietatea privată a altor 
persoane sau domeniu public, prima instanţă a respins acţiunea, ca fiind neîntemeiată.  

Împotriva acestei sentinţe a introdus recurs reclamanta S.C."Gecco. Com" S.R.L, 
Bârlad, care critică hotărârea primei instanţe pe motiv că nu s-a sesizat faptul că: „Prin HCL 
19/2008 se tinde a se lua din terenul plantat cu livadă o suprafaţă de 2,5 ha. teren, pentru a fi 
trecut în domeniul privat al comunei Perieni, lotizat şi vândut la licitaţie, la diverşi cetăţeni, că 
muncitorii trimişi de primărie au intrat în livadă, au rupt   gardurile, au săpat şanţuri printre 
pomi, şi s-au manifestat haiduceşte, în condiţiile în care în cuprinsul hotărârii nu există un 
teren identificat, menționându-se doar că acesta este situat în tarlaua Livada meteo”. 

Reclamanta susţine de asemenea că trecerea în domeniul privat al comunei s-a făcut în 
mod nelegal, neexistând „un loc de unde venea, bine determinat, respectiv din domeniul 
public al acestei comune”, că intabularea s-a făcut doar pe baza hotărârii menţionate, în 
condiţiile în care, la data de 24.08.2001, prin proces verbal, Comisiei locale de fond funciar 



Perieni i s-au pus la dispoziţie suprafeţe de teren pentru a fi retrocedate, în baza Legii 
nr.18/1991, suprafaţa de 2,5 ha. Fiind suprapusă artificial peste suprafaţa de livadă, deja 
existentă, proprietatea reclamantei. 

În condiţiile în care primăria a anunţat oficial că nu are terenuri în rezervă, recurenta 
susţine că aceasta nu putea  „dispune în alt mod decât după încheierea efectivă a retrocedărilor 
şi punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite”, că expertiza înlăturată s-a bazat pe înscrisuri 
autentice, planuri cadastrale şi schiţe, întocmite de către primărie, şi că în mod greşit a fost 
dată în debit, din moment ce expertul nu a răspuns la obiectivele stabilite, solicitându-se 
admiterea recursului, în sensul admiterii acţiunii şi a obligării intimatei la plata cheltuielilor  
de judecată ocazionate în cauză.  

Intimatele, prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului, considerând că: 
„Indiferent dacă acest teren s-a aflat în domeniul public sau privat al comunei, hotărârea nu 
este lovită de nulitate, atâta timp cât nu s-a demonstrat apartenenţa la domeniul privat al 
persoanei reclamante”. 

Din examinarea actelor  şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată că terenurile ce s-au aflat în administrarea 
întreprinderii agricole de stat ce a fost reorganizată, în baza Legii.nr.15/1990 şi a Legii nr. 
31/1990, sub denumirea de S.C. „Fructera” S.A.  Bârlad, au fost terenuri proprietate de stat, 
că ulterior acestui moment ele, au fost preluate de către Agenţia Domeniilor Statului, şi că 
aceasta, prin protocolul de predare-preluare înregistrat sub nr.34484/28.12.2007, a predat, 
conform anexei nr.30, validată prin Hotărârea Comisiei Judeţene Vaslui nr.197/03.05. 2007 şi 
procesul verbal de delimitare, o suprafaţă totală de 11,99 ha. teren, având  categoria de 
folosinţă „livezi”, către Primăria comunei Perieni, judeţul Vaslui, „pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate”, cu  precizarea că: 

„Suprafaţa de  teren predată pentru reconstituirea dreptului de proprietate se găseşte în 
domeniul privat al statului, în administrarea A.D.S., pe teritoriul administrativ al comunei 
Perieni,  judeţul Vaslui, cu respectarea art.83 din HG nr.890/2005”. 

Se mai constată că,  prin procesul verbal de delimitarea terenurilor ce fac obiectul 
Legii nr.247/2005, înregistrat sub nr.2253/13.06.2007, semnatarii actului, printre care se 
numără Primarul comunei  Perieni, ADS Vaslui, OCPI Vaslui şi SC GECO COM SRL, se 
confirmă că cele 11,99 ha LIVADA, suprafaţă preluată de la SC Fructera SA Bârlad, pentru 
„retrocedare”, afectau contractele de concesiune nr.36 şi 37 din 28.07.2006, încheiate cu SC 
Nova Dacia SRL Bârlad şi SC Gecoo  Com SRL Bârlad, că „amplasarea şi delimitarea 
terenurilor inventariate pentru a fi predate conform anexei 30 sunt cele din planul cadastral 
însoţitor”,  şi că: „Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate se va efectua după 
ce comisia locală a comunei Perieni va primi protocolul de predare-preluare înaintat sub 
semnătura Preşedintelui A.D.S. Bucureşti”;  O.C.P.I. Vaslui confirmând, prin adresa nr .3286 
din 16.09.2009, că: „... pe raza comunei Perieni nu s-a încheiat procesul de punere în posesie 
pentru persoanele îndreptăţite la reconstituire, conform legilor fondului funciar”. 

În raport de această situaţie de fapt, Curtea apreciază că, în exercitarea controlului de 
legalitate a actului administrativ atacat, prioritar era să se verifice dacă actul de dispoziţie al 
pârâtului-intimat era sau nu în concordanţă cu scopul şi limitele protocolului de predare-
primire, că a fost încheiat la data de 28 decembrie 2007, act de autoritate care dădea şi limite 
le de acţiune ale autorităţilor publice implicate în această procedură administrativă.  

Din această perspectivă, Curtea constată că cele 11,99 ha. Teren, utilizat cu destinaţia 
de livezi, aparţineau, la data de 22 decembrie 2007, „domeniului privat al statului, în 
administrarea A.D.S.”, că imobilului, identificat în procesul verbal de delimitare, s-a făcut în 
mod explicit doar către  Comisia locală de aplicare a  Legii fondului funciar, şi că scopul, 
operaţiunii de predare preluare a „terenului cu destinaţie agricolă din domeniul privat al 
statului”, cum se menţionează în chiar denumirea înscrisului, a fost exclusiv acela de a se 
asigura „reconstituirea dreptului de proprietate”, conform hotărârii Comisiei Judeţene Vaslui 
nr.197/03.05.2007. 



Din moment ce, până la data de 28.12.2007, terenul în cauză avea a un proprietar clar 
identificat, respectiv statul român, şi un administrator legal desemnat, în persoana Agenţiei 
Domeniilor Statului, nu exista nici un suport de fapt sau de drept care să permită primei 
instanţe să considere ca fiind lipsit de relevanţă  faptul că terenul în cauză nu a aparţinut 
niciodată comunei Perieni, cu atât mai mult cu cât transmiterea bunului s-a făcut către Co-
misia locală de fond funciar Perieni şi nu către Unitatea administrativ-teritorială comuna 
Perieni. 

În atare condiţii, în care atât scopul scoaterii bunului din domeniu privat al statului şi 
al transferului acestuia către o entitate administrativă de sine stătătoare, respectiv către 
comisia locală de aplicare a Legii fondului funciar, cât şi faptul că operaţiunea respectivă 
afecta în mod direct contractul de concesiune, pe care reclamanta-recurentă 1-a încheiat cu 
fostul proprietar, prin administratorul Agenţia Domeniilor Statului, sunt clar evidenţiate în 
protocolul pe care preşedintele comisiei locale de fond funciar l-a semnat, chestiunile legate 
de amplasament, de vecinătăţi sau de modul de folosire a terenului în cauză, deveneau, în 
exercitarea controlului de legalitate a HCL nr. 19/2008, lipsite de orice semnificaţie, întrucât 
singurul lucru care interesa în cauză era acela de a stabili dacă actul de dispoziţie, materializat 
în hotărârea atacată, se circumscris sau nu  scopului şi limitelor stabilite de persoana juridică 
care a înţeles să renunţe la drepturile sale, în vederea satisfacerii unui unic interes public şi 
anume acela al asigurării condiţiilor necesare punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 
247/2005 privind retrocedarea proprietăţilor. 

 Comparând obiectul, sfera participanților, şi scopul „Protocolului de predare-
primire a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului”, cu obiectul, 
emitentul şi scopul actului administrativ atacat, Curtea apreciază ca fiind evidentă şi indirect 
recunoscută deturnarea scopului actului de transfer al proprietăţii, chiar dacă a fost motivată 
de „situaţia financiară grea în care se găseşte comuna Perieni, şi anume lipsa fondurilor 
necesare pornirii unor lucrări publice de bază”, cum se arată în expunerea de motive făcută de 
iniţiatorul proiectului de hotărâre, în speţă de Primarul comunei Perieni, şi că în aceste 
condiţii actul administrativ trebuia considerat ca fiind lipsit de orice bază legală, din moment 
ce transferul de proprietate nu s-a făcut către comuna Perieni şi în vederea satisfacerii 
nevoilor acesteia, ci către Comisia locală de fond funciar Perieni, care la rândul ei era obligată 
să transmită terenul adevăraţilor proprietari, respectiv către persoanele care au fost deposedate 
în mod abuziv de bunurile lor, în decursul timpului. 

 În acest context, Curtea consideră că în mod greşit s-a făcut aplicațiunea 
prevederilor art. 4 din Legea  nr.213/1998, din moment ce bunul în cauză avea un proprietar 
cunoscut,, care a renunţat la drepturile sale doar pentru a satisface cererile celor care au 
solicitate reconstituirea dreptului de proprietate, în baza Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr. 
1/2000, intervenţia autorităţilor deliberativă şi executivă  a U.A.T. comuna Perieni, cu scopul 
declarat de a-şi însuşi bunul şi de a-l specula, fie doar şi pentru construirea de locuinţe, 
neputând fi tratată altfel decât ca un act de rapt instituţional; nici una din autorităţile implicate 
neputând dispune de un bun ce nu le aparţinea, de fapt sau de drept; chiar dacă acest abuz a 
fost acoperit sub forma constituirii unei „rezerve”, ce a rămas neutilizată. 

Urmare considerentelor mai sus expuse, constatând că hotărârea atacată a fost emisă 
de către autoritatea administrativă ce nu putea dispune de un bun ce a aparţinut statului, bun la 
care acesta a renunţat doar pentru a asigura reconstituirea dreptului de proprietate persoanelor 
îndreptăţite, Curtea apreciază că atât consiliul local, cât şi iniţiatorul hotărârii atacate, s-au 
substituit, în mod abuziv , în drepturile şi atribuţiile recunoscute unei alte entităţi 
administrative, respectiv în drepturile Comisiei locale, de fond funciar, căreia A.D.S. Vaslui i-
a transmis  în mod legal cele 11,99 ha. livadă, operaţiune care  s-a prevăzut, în chiar cuprinsul 
procesului verbal privind delimitarea terenurilor, că va afecta contractul de concesiune 
încheiat de SC Geco Com SRL Bârlad şi că în aceste condiţii actului atacat îi lipseşte unul din 
elementele esenţiale de validitate, şi anume faptul că a fost adoptat de o autoritate 
necompetentă a dispune de un bun ce nu-i aparţinea şi pentru alte scopuri decât cele prevăzute 



în actul de transmitere a proprietăţii, act ce a fost semnat de A.D.S., în numele şi pentru statul 
român, şi că această deficienţă este de natură să atragă nulitatea H.C.L. nr.19/2008, adoptată 
de Consiliul Local al comunei Perieni. 

Pe cale de consecinţă, constatând că s-a făcut o greşită aplicare a legii, Curtea, în 
temeiul art.312 Cod procedură civilă, va admite recursul promovat   de reclamantă, în sensul 
că, modificând în parte hotărârea atacată, va admite acţiunea introdusă de reclamanta SC 
Gecco Com SRL Bârlad şi va anula Hotărârea nr.19 din 9 august 2008, adoptată de Consiliul 
Local al comunei Perieni, judeţul Vaslui, în întregul ei.  
6. Condiţiile în care în sarcina unei persoane care nu realizează venituri din 

desfăşurarea de activităţi independente, se poate stabili obligaţia de 
plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

Temei de drept:  Legea nr. 95/2006 

În cazul în care persoana asigurată prin efectul legii, nu a încheiat un contract de 
asigurări de sănătate cu una din casele de asigurări de sănătate ce funcţionează în 
România şi nici nu a realizat, într-o perioadă de timp determinată, venituri din activităţile 
independente desfăşurate, avute în vedere la emiterea deciziei de impunere, ea nu are 
obligaţia de a plăti cota de contribuţie la F.N.U.A.S.S., nici măcar la nivelul minim 
prevăzut de art. 257 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 95/2006, deoarece acel reper valoric este 
valabil doar în cazul existenţei unui angajament contractual. 

Decizia civilă nr.  2217/10.06.2013 

Prin sentința  nr.778/CA/ din 28 februarie 2013, Tribunalul Iaşi a admis, în parte, 
acţiunea formulată de reclamantul Tănase P. Eugen, în contradictoriu cu pârâta Casa de 
Asigurări de Sănătate Iaşi, în sensul că a dispus anularea deciziei nr. 180-706/28.12.2011 şi a 
deciziei de impunere nr. 12254/23.09.2011, cu privire la suma de 333 lei, cu titlu de 
contribuţie, la suma de 210 reprezentând dobânzi, şi la suma de 34 lei penalităţi, obligând 
pârâta să plătească reclamantului suma de 4,3 lei cheltuieli de judecată. 

 Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin decizia de 
impunere nr. 12254/31.10.2011, pârâta C.A.S. Iaşi a stabilit în sarcina reclamantului obligaţia 
de plată a sumei de 2.125 lei, cu titlu de contribuţii asigurări sociale de sănătate, a sumei de 
1.455 lei dobânzi, şi a sumei de 302 lei penalităţi de întârziere, calculate pentru perioada 
ianuarie 2006-septembrie 2011, şi că, prin decizia nr. 180-706/28.12.2011, a fost respinsă 
contestaţia ce s-a formulat împotriva deciziei de impunere menţionată. 

 Reţinând că actul administrativ-fiscal contestat a fost emis de pârâtă în baza şi 
în vederea aplicării prevederilor art. 211, 216, 256-260 din Legea nr. 95/2006 şi ale Statutului 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ce a fost aprobat prin H.G. nr. 972/2006, prima 
instanţă raportându-se la prevederile menţionatei legi şi la dispoziţiile cuprinse în art. 35 al 
Normelor metodologice de aplicare a acesteia, a considerat că, în cadrul competenţelor 
atribuite caselor de asigurări de sănătate, de a aplica măsuri de executare silită, sunt incluse şi 
cele de emitere a titlurilor executorii, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor O.G. 
nr.92/2003, interpretare ce are în vedere faptul că gestionarea Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate se realizează prin C.N.A.S. şi casele de asigurări, în condiţiile 
în care acestea se află, în mod direct şi nemijlocit, în posesia datelor necesare referitoare la 
cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate, date care îi permit, mai înainte de se iniţia 
procedura executării silite, să emită titlul executoriu, cu respectarea cerinţelor art. 141 din 
Codul de procedură fiscală. 

Prima instanţă a mai reţinut că reclamantul are calitate de persoană fizică impozabilă, 
cât timp desfăşoară activităţi independente, aspect ce nu  a  fost contestat, art. 257 alin. 2, 
coroborat cu art.257 alin. 5 din Legea nr.95/2006, impunându-i să depună declaraţia de 
venituri şi să achite trimestrial contribuţia datorată în baza acestor declaraţii, calitatea de 
persoană impozabilă decurgând din lege, independent de încheierea ori neîncheierea, din 



iniţiativa asiguratului, a unui contract de asigurare de sănătate, din moment ce sistemul 
asigurărilor de sănătate este guvernat de principiul asigurării obligatorii. 

Constatând că contribuţiile de asigurări sociale de sănătate au natura juridică a 
impozitelor şi taxelor, că regimul lor juridic este reglementat atât de OG nr.92/2003, cât şi de 
Legea nr.95/2006, şi că în cauză sunt incidente prevederile actelor normative menţionate, 
prima instanţă, reţinând că reclamantul a realizat venituri impozabile, în perioada anilor 2006 
- 2010, a considerat că în mod legal în sarcina acestuia a fost stabilită obligaţia de plată a 
contribuţiei de sănătate. 

În ceea ce priveşte anul 2011, prima instanţă, constatând că reclamantul nu a obținut 
nici un venit din activitatea autorizată, a considerat că acesta nu datorează suma stabilită în 
sarcina sa, cu titlu de contribuţie de asigurări de sănătate, şi nici accesoriile calculate la 
această obligaţie, motive pentru care s-a dispus anularea actelor administrativ-fiscale 
contestate în această parte. 

Împotriva acestei sentinţe a introdus recurs pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, 
care critică hotărârea primei instanţe pe motiv că aceasta este rezultatul unei greşite 
interpretări a legii, ignorându-se faptul că: „În cadrul Anexei calculul, ataşat deciziei de 
impunere, se regăsesc expres evidenţiate veniturile comunicate (atât venitul estimat, cât şi cel 
realizat), în format electronic, şi raportat la care s-a  calculat contribuţia datorată şi accesoriile 
fiscale, fiind indicate şi alte aspecte fiscale de care s-a ţinut cont la individualizarea creanţelor 
datorate”.  

       Recurenta mai susţine că: „In conformitate cu art.259 alin.9 din Legea nr.95/2006, 
în cazul în care orice persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente 
realizează venituri mai mici decât salariul minim pe economie sau cuantumul lor este zero, 
contribuţia faţă de FNUASS se calculează la cuantumul salariului minim pe economie... 
contribuţia minimă trimestrială fiind stabilită sub forma unei sume fixe, aceasta urmând a fi 
achitată chiar şi de către persoanele fără venit care doresc să se asigure”, motive pentru care 
solicită „modificarea în tot a sentinţei nr .778/26.02.2013, pronunţată de Tribunalul Iaşi”. 

Intimatul nu a depus întâmpinare. 
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată ca fiind necontestat faptul că reclamantul-
intimat a fost autorizat să desfăşoare activităţi de natură comercială, în mod independent, că 
din exercitarea activităţilor autorizate el a realizat, în anii 2006 – 2010 venituri nete cuprinse 
între 405 lei şi 860 lei, că, prin declaraţiile depuse la organul fiscal în anul 2011, cel în cauză 
a estimat că va realiza un venit de 487 lei, că, până la data emiterii deciziei de impunere, 
respectiv până la data de 31 octombrie 2011, nu s-a probat că această estimare  s-a adeverit, 
venitul net realizat fiind 0 (zero);   şi că  problema de drept  pe care o ridică  pârâta-recurentă  
este aceea de a se stabili dacă şi persoanele fără nici un venit au obligaţia să achite  o 
contribuţie minimă trimestrială la FNUASS, calculată în funcţie de nivelul salariului minim 
pe economie, obligaţie prevăzută în mod expres de art. 257  alin. 2) lit.b)din Legea 
nr.95/2006. 

Curtea apreciază că prevederile legale evocate de către recurentă, în sprijinul cererii 
sale, trebuie analizate, prin prisma dispoziţiilor constituţionale, respectiv funcţie de 
prevederile ce consacră „Dreptul la ocrotirea sănătăţii”, dar şi funcţie de prevederile ce 
reglementează „Contribuţiile financiare”. 

Din aceasta perspectivă , Curtea constată că, corelativ dreptului cetăţenilor la ocrotirea 
sănătăţii, ce este consacrat de art.34 din Constituţia României, revizuită, legea fundamentală a 
instituit, prin art.56,  alin.l), obligaţia cetăţenilor de a contribui, prin impozite şi prin taxe,  la 
cheltuielile publice, deci inclusiv la susţinerea sistemului public de sănătate, dar numai în 
măsura în care sistemul legal de impuneri asigură o aşezare justă a sarcinilor fiscale. 

În raport de normele constituţionale  evocate, Curtea apreciază că în mod temeinic şi 
legal prima instanţă a considerat că o persoană autorizată să desfăşoare activităţi economice 
independente, care nu a realizat nici un venit, într-o anumită perioadă de timp, nu i se poate 



impune să contribuie la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, atâta timp cât, 
din însăşi modul în care legiuitorul a înţeles să definească sfera obligaţiei de a contribui 
băneşte pentru asigurările de sănătate, prin art.257 din Legea nr.95/2006, rezultă că aceasta se 
raportează în mod exclusiv la criteriul „veniturilor realizate”. 

Raţiunea pentru care, la lit.b) a articolului menţionat, s-a introdus precizarea că 
respectiva contribuţie:  „nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim 
brut pe ţară, lunar” nu putea fi alta decât aceea de a oferi un reper pentru părţile contractului 
de asigurare de sănătate, în ceea ce priveşte cuantumul minim al contribuţiei ce urma să fie 
plătită şi cu privire la modul ei de calcul, şi nicidecum să absolutizeze obligaţia de plată în 
cazul persoanelor care nu realizează nici un fel de venituri sau ale căror venituri se situează 
sub salariul minim brut pe ţară, lunar.  

De altfel, însăşi recurenta  recunoaşte, în mod indirect, faptul că obligaţia de a plăti 
contribuţia minimă trimestrială stabilită sub forma unei sume fixe, nu se poate referi decât la 
„persoanele fără venit care doresc să se asigure”, nu şi la persoanele fără nici un venit care, 
din motive ce nu interesează cauza de faţă, au omis sau nu au dorit să încheie un astfel de con-
tract; obligaţia de plată izvorând, într-un asemenea caz, din contract şi nu prin efectul direct al 
legii. 

Întrucât în  cauză nu s-a dovedit că între recurentă şi reclamantul-intimat ar fi 
intervenit vreun contract de asigurări de sănătate, prin care asiguratul să se fi obligat să 
plătească contribuţia datorată FNUASS la nivelul veniturilor realizate din activităţile 
independente desfăşurate, dar care să nu fie mai mică decât cea calculată la nivelul salariului 
de baza minim brut pe ţară, Curtea consideră că în mod justificat prima instanţă a stabilit, că, 
în lipsa contractului şi a dovezii realizării de venituri, în anul 2011, până la data emiterii 
deciziei de impunere, asigurătorul nu era în drept să stabilească în sarcina celui în cauză vreo 
obligaţie de plată, fie cu titlu de contribuţie fie cu titlu de accesorii la creanţa fiscală 
principală. 

Drept urmare, constatând că hotărârea primei instanţe este temeinică şi legală, Curtea, 
în temeiul art.312 Cod procedură civilă, va respinge recursul promovat de către pârâtă, ca 
fiind nefondat. 
7. Limitele exercitării dreptului de a solicita acces liber la informaţiile de 

interes public 
Temei de drept:  Legea nr. 544/2001 

Cererea unei persoane de a se obliga o autoritate sau instituţie publică, cu care 
acea persoană se află în litigiu, să îşi motiveze punctul de vedere exprimat într-un proces 
sau de a se readuce în discuţie chestiuni ce au făcut obiectul unei proceduri contencioase, 
finalizate prin pronunţarea unei hotărâri definitive, excede nu doar literei şi spiritului 
Legii nr. 544/2001, dar şi sferei controlului de legalitate pe care instanţa de contencios 
administrativ îl poate realiza. 

Decizia civilă nr.  2402/17.06.2013 

Prin sentinţa nr. 3128 din 20 decembrie 2012, Tribunalu1 Iaşi a admis excepţia 
inadmisibilităţii cererii principale, invocată de pârât, şi a respins, pe acest temei, cererea 
formulată de reclamantul Murariu Ioan, în contradictoriu cu pârâtul Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Iaşi, precum şi cererea de obligare a acestuia din urmă la plata sumei de 
1.000.000 lei, cu titlu de daune materiale şi morale. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a solicitat ca pârâtul 
să fie obligat să-i comunice diverse înscrisuri şi informaţii, ce vizau anchete penale şi 
proceduri judiciare referitoare la persoane cu care cel în cauză se afla în conflict, că ele puteau 
fi obţinute doar conform normelor ce reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor 
proceduri în legătură cu o cauză penală, şi că în situaţia în care i s-ar fi adus vreo vătămare, ca 
urmare a măsurilor dispuse de organele de urmărire penală, reclamantul avea la dispoziţie 
căile de atac prevăzute de art. 275 - 278 din Codul de procedură penală, iar în faza de judecată 



el se putea adresa instanţei judecătoreşti, pentru restabilirea drepturilor pretins încălcate pe 
parcursul derulării procedurii penale. 

Prima instanţă a mai reţinut că, prin cererea prealabilă adresată pârâtului,  reclamantul 
solicită, cu totul alte relaţii decât cele la care se referă în cauza de faţă, astfel că, în lipsa unei 
cereri anterioare cererii de chemare în judecată, solicitarea comunicării de informaţii publice 
direct  prin acţiune reprezintă o încălcare a condiţiilor de admisibilitate a unei astfel de cereri, 
astfel cum sunt ele prevăzute de art. 22 alin. l din Legea nr.  544/2001, considerente pentru 
care atât cererea principală, cât şi cea accesorie, privind acordarea de daune, au fost respinse, 
ca urmare a admiterii excepţiei inadmisibilității cererii. 

Împotriva acestei sentinţe a introdus recurs reclamantul Murariu Ioan, care susţine că: 
„Instanţa de fond, prin dol, nu a respectat şi nu a aplicat Articolul 21 „Accesul liber la 
justiţie” din Constituţia României”, solicitându-se instanţei de control judiciar: „să constate şi 
să reţină faptul că, abuzând în funcţie contra intereselor sale personale, atât Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Iaşi, cât şi instanţa de fond, prin dol, au soluţionat cererea de chemare în 
judecată ... bazată pe articole inexistente în Legea nr. 554/2004 şi nici în Legea 544/2001, 
având drept scop de a acoperi abuzurile săvârșite de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi 
şi a nu fi obligată să-mi plătească suma de un milion lei, … întrucât pârâta/intimată nu a 
soluţionat, până la acest moment, informaţiile de interes public solicitate prin cererea din 
5.06.2012 şi prin reclamaţia administrativă din 16.06.2012”. 

Intimatul, prin întimpinare, a solicitat respingerea recursului. 
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată că, la data de 31.08.2011, Murariu Ioan a 
solicitat efectuarea de cercetări faţă de Asociaţia de Proprietari „Diamantul” Iaşi, faţă de 
numitul Teletin Ion Ovidiu, şi faţă de executorul judecătoresc Darie Andreea, pentru 
comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 194, 246, 289, 290, 292, 293 şi 323 din Codul penal, 
că, prin Ordonanţa din 7 noiembrie 2011, dată în dosarul nr. 545/P/2011, s-a dispus 
neînceperea urmării penale faţă de executorul judecătoresc Darie Andreea, că, prin Ordonanţa 
din 22 decembrie 2011, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a dispus respingerea 
plângerii formulară de Murariu Ioan împotriva ordonanţei dată în dosarul                    nr. 
545/P/2011, şi că, prin sentinţa pronunţată la data de 22 mai 2012, în dosarul nr. 23/45/2012, 
Curtea de Apel Iaşi a respins plângerea împotriva ordonanţei menţionate, ca tardiv formulată. 

Se mai constată că, după finalizarea procedurii judiciare evocată, la data de 5 iunie 
2012, Murariu Ioan a solicitat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, să: „motivaţi în 
fapt şi în drept faptul că, prin memoriile scrise depuse la dosarul penal nr. 23/45/2011, am 
dovedit faptul că nu este tardivitate, că s-au sustras probe scrise, împiedicându-mă cu ştiinţă, 
în mod intenţionat, să nu mai am cale de atac împotriva soluţiei dată de instanţă, în şedinţa 
publică din 15.05.2012”, şi să: „justificaţi faptul că justiţiabilii plătesc cheltuieli de judecată, 
plătesc contribuţie la bugetul de stat consolidat pentru a mi se face dreptate şi în speţa noastră 
s-a pronunţat o soluţie nelegală, netemeinică şi viciată, fapt ce se dovedeşte corupţia în 
parchetul de pe lângă curtea de apel Iaşi”,  că la această solicitare s-a răspuns prin adresa nr. 
739/VIII/1/2012 din 11 iunie 2012; că împotriva acestui răspuns s-a formulat, la data de 20 
iunie 2012, o „reclamaţie administrativă”, prin care petentul cere ca: „parchetul de pe lângă  
curtea de  apel să  se oprească în săvârșirea infracţiunilor împotriva mea şi a familiei mele”, 
petiţie la care s-a răspuns prin adresa                                       nr. 739/VIII/1/2012 din 25 iunie 
2012, şi că, prin cererea de chemare în judecată, se solicită pârâtului, printre altele, să 
motiveze, în fapt şi în drept, „faptul că, prin memoriile scrise depuse la dosarul penal nr. 
23/45/2011, am dovedit că nu  este tardivitate, că s-au sustras probe scrise, împiedicându-mă 
cu ştiinţă, în mod intenţionat, să nu mai am cale de atac împotriva soluţiei data de instanţă”, 
considerând că: „Parchetul de pe lângă curtea de apel Iaşi, prin răspunsurile date, face 
ameninţări, şantajări, în loc să soluţioneze plângerile prealabile de punere în mişcare a acţiunii 
penale împotriva făptuitorilor şi tragerea la răspundere penală şi civil ă”, sens în care 



reclamantul analizează punctual şi detaliat probele administrate în dosarul nr. 545/P/2011 şi 
respectiv în dosarul nr. 23/45/2012, al Curţii de Apel Iaşi.  

În finalul cererii sale, reclamantul-recurent solicită să-i fie comunicată: „rezoluţia dată 
la plângerea prealabilă de punere în mişcare a acţiunii penale împotriva procuror Veta 
Enculescu, primită de Direcţia Naţională Anticorupţie, la data de 22.12.2011”, susținând că: 
„mă ameninţă şi şantajează că nu am dreptul să promovez acţiuni civile la Legea                         
nr. 544/2001”, cerând instanţei de control judiciar:  „să obligaţi pe pârâtă să-mi comunice 
probele scrise solicitate, fiindu-mi necesare în procesele penale, precum şi la plata de daune 
morale şi patrimoniale în sumă de un milion lei”. 

În raport de această situaţie de fapt, Curtea constată că reclamantul-recurent şi pârâtul-
intimat au fost implicaţi într-o procedura judiciară, că soluţia ce s-a dat în dosarul nr. 
545/P/2011 nu l-a satisfăcut pe petent, şi că ceea ce se urmăreşte prin acţiunea de faţă este ca 
pârâtul să se explice şi să furnizeze reclamantului informațiile solicitate în legătură cu acel 
dosar, într-o asemenea manieră încât să-i permită petentului continuarea sau iniţierea altor 
acţiuni penale. 

Curtea consideră, asemeni primei instanţe, că acest gen de solicitare excede literei şi 
spiritului prevederilor Legii nr. 554/2001, prin faptul că autorităţii publice pârâte i se cere să 
îşi motiveze nu doar acţiunile şi măsurile întreprinse pe parcursul desfăşurării cercetării 
penale, dar şi să îşi justifice poziţia adoptată în etapa de realizare a controlului judiciar a 
actelor întocmite în dosarul menţionat, iar pe de altă parte pentru că nu se poate trece peste 
faptul că ordonanţele date de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, în cauza ce-l priveşte 
pe recurent, au făcut deja obiectul controlului de legalitate, al instanţei penale competente. 

Întrucât ordonanţata de neîncepere a urmăririi penale şi respectiv ordonanţa de 
respingere a plângerii formulată împotriva soluţiei menţionate au fost atacate la instanţa 
judecătoreasca competentă, în procedura prevăzuta de art. 278 ind. l din Codul de procedură 
penală, Curtea consideră, raportat la dispoziţiile art. 5 alin. 2) din Legea                     nr. 
554/2004, că în mod temeinic şi legal prima instanţă a stabilit că reclamantul Murariu Ioan nu 
mai are dreptul de a obţine, pe o cale ocolită, în mod indirect, reformarea hotărârii ce s-a 
pronunţat în dosarul nr. 23/45/2012 al Curţii de Apel Iaşi, întrucât legiuitorul a stabilit, în mod 
imperativ, că nu sunt supuse controlului de legalitate exercitat de instanţele de contencios 
administrativ actele de autoritate îndeplinite în procedura penală, indiferent de soluţia ce s-a 
dat şi de motivele pe care aceasta s-a întemeiat, întrucât în caz contrar s-ar ajunge la un dublu 
contro1 judiciar, încălcându-se astfel atât principiul securităţii juridice, cât şi caracterul  
definitiv al hotărârii instanţei specializate, care a exercitat pentru întâia dată controlul de 
legalitate, în baza şi urmând procedurile consacrate de Codul de procedură penală. 

Drept urmare, constatând că hotărârea primei instanţe este temeinică şi legală, şi că 
ceea ce s-a hotărât în dosarul nr. 23/45/2012 al Curţii de Apel Iaşi nu mai poate fi schimbat 
decât urmând tot o procedură prevăzută de Codul de procedură, penală, şi nu procedura 
consacrată de Legea nr. 544/2001 sau cea reglementată de Legea nr. 554/2004, care în raport 
cu prevederile art. 5 alin. 2 din Legea contenciosului administrativ, apare ca fiind 
inadmisibilă,Curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, va respinge recursul declarat de 
către reclamantul Murariu Ioan, ca fiind nefondat. 
8. Elementele în raport de care instanţa poate stabili caracterul comunitar 

sau necomunitar al legislaţiei naţionale, în raport cu prevederile art. 
110 din T.F.U.E. 

Temei de drept: Legea nr. 9/2012 

Urmare trecerii perioadei de timp în care unele din prevederile Legii nr. 9/2012 au 
fost suspendate prin O.U.G. nr. 1/2012, nu mai există elementele de fapt şi de drept pentru 
a se reţine că taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule mai contravine 
dispoziţiilor art. 110 din T.F.U.E. 



Faptul că taxa nu se percepe în raport de data de la care autovehiculul se află în 
circulaţie sau de funcţionarea efectivă a acestuia, ori dacă ea nu ar fi eficientă, nu pot 
constitui elemente obiective, de natură să conducă la concluzia că noua taxă urmăreşte 
descurajarea importului de bunuri provenite din alte state membre ale Uniunii Europene, 
singurul element ce ar putea fi avut în vedere în constatarea caracterului necomunitar al 
acestui impozit de natură fiscală. 

Decizia civilă nr.  2407/17.06.2013 

Prin sentinţa nr. 579 din 12 februarie 2013, Tribunalul Iaşi a respins, ca neîntemeiată,  
cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Şandru Constantin Cristian, în 
contradictoriu cu pârâta Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Iaşi. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a achiziţionat, în 
anul 2012, un autoturism rulat, din Germania, şi că, cu ocazia înmatriculării acestuia în 
România, cel în cauză a achitat, la data de 23 ianuarie 2012, taxa de poluare, în cuantum de 
4.638 lei, taxă ce a fost instituita prin Legea nr. 9/2012. 

Apreciind că, la data plăţii de către reclamant a taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule, prevederile Legii nr. 9/2012 nu contraveneau dispoziţiilor               
art. 110 din T.F.U.E., întrucât situaţia discriminatorie, generată de aplicarea  O.U.G.                     
nr. 50/2008 a fost înlăturată, prima instanţă a stabilit că, prin impunerea obligaţiei de plată a 
taxei menţionate şi pentru autovehicule deja înmatriculate în România, în caz de revânzare, 
situaţia reclamantului, în noul context factual şi juridic, nu poate fi considerată identică cu cea 
care a existat sub imperiul vechii reglementări. 

Raportându-se la conţinutul art. 110 din T.F.U.E. şi la jurisprudenţa C.J.U.E., prima 
instanţă a apreciat că, prin prevederile înserate la art. 4, alin. 2) din Legea nr. 9/2012, 
legiuitorul s-a aliniat practicii instanţei comunitare, reliefată în situaţia României din cauza 
Tatu şi din cauza Nisipeanu, înlăturându-se astfel situaţia discriminatorie impusă 
autovehiculelor achiziţionate din alte state membre ale Uniunii Europene; taxa pentru emisiile 
poluante fiind percepută şi în cazul revânzării acestei categorii de autovehicule; considerente 
pentru care instanţa, ţinând cont de data înmatriculării autovehiculului proprietatea 
reclamantului, a concluzionat că taxa, ce a fost încasată de către pârâtă, este  legal datorată, şi 
că cererea de restituire şi respectiv acţiunea sunt neîntemeiate. 

Împotriva acestei sentinţe a introdus recurs reclamantul Şandru Constantin Cristian, 
care critică hotărârea primei instanţe pe motiv că aceasta nu a sesizat că: „Legea nr. 9/2012  
nu aplică autovehiculelor similare de pe piaţa internă un impozit independent de circumstanţe, 
ci le aplică un impozit circumstanţiat (respectiv doar la prima transcriere a dreptului de 
proprietate), după intrarea în vigoare a Legii nr. 9/2012”, considerând că:  „... acest criteriu 
stabilit de lege (prima transcriere a dreptului de proprietate) nu este unul efectiv, eficient, de 
natură să garanteze că pentru autovehiculul similar de pe piaţa internă se va plăti vreodată 
taxa pentru emisii poluante  ... deoarece Legea nr. 9/2012 nu leagă plata taxei - aşa cum ar fi 
firesc - de funcţionarea efectivă a autoturismului (respectiv de faptul că este înmatriculat, că 
se află în circulaţie), ci îl leagă de calitatea proprietarului (respectiv dacă persoana a devenit 
proprietar înainte sau după apariţia legii”. 

Considerând că: „Existenţa în lege a acestui criteriu impropriu, neadecvat (respectiv 
momentul în care a devenit  proprietar), face ca să nu existe nici o garanţie că pentru 
autovehiculele similare de pe piaţa internă se va plăti vreodată taxa pentru emisii poluante”, şi 
că: „Aplicarea acestui impozit şi la piaţa internă păstrează aşadar un grad mare de 
incertitudine, fapt ce nu poate fi de natură să înlăture discriminarea constatată anterior de 
CJUE”, recurentul solicită casarea în tot a hotărârii recurate, admiterea acţiunii, aşa cum a fost 
ea formulată, precum şi obligarea pârâtei-intimate la plata cheltuielilor de judecată. 

Intimata nu a depus întâmpinare. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată că ceea ce se critică în realitate, prin cererea de 
recurs de faţă, nu este hotărârea ce a fost pronunţată în primă instanţă de către Tribunalul Iaşi, 



ci modalitatea aleasă de legiuitor pentru a asigura transpunerea în legislaţia 
naţională a prevederilor art. 110 din T.F.U.E., prin prisma hotărârilor ce au fost pronunţate de 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în această materie.  

Aşa fiind, Curtea consideră, că, atâta timp cât, conformându-se celor stabilite de 
C.J.U.E, în cauzele Tatu şi Nisipeanu contra României, legiuitorul naţional a abrogat O.U.G. 
nr. 50/2008, ale cărei prevederi au fost găsite a fi contrare dispoziţiilor art. 110 din T.F.U.E., 
şi a extins aplicabilitatea normelor ce reglementează taxarea fiscală a poluatorilor şi la 
autovehiculele produse sau aflate în circulaţie în România, nu mai există, astfel cum a stabilit 
şi prima instanţă, temei de fapt sau de drept pentru a se reţine că noua reglementare, în această 
materie, permite, direct sau indirect, perpetuarea regimului juridic discriminatoriu şi 
protecţionist ce a fost în vigoare până la data de 13 ianuarie 2012,  dată la care a intrat în 
vigoare Legea nr. 9/2012 pentru instituirea taxei pentru emisii poluante provenite de  la 
autovehicule. 

În raport de acest nou cadru normativ, Curtea apreciază că problemele pe care 
recurentul le ridică, prin cererea ce a formulat, ce vizează în principal chestiuni ce ţin de 
aprecierea faptului că: „... criteriul stabilit de lege (prima transcriere a dreptului de proprieta-
te) nu este  unul efectiv, eficient, de natură să garanteze că pentru autovehiculul similar de pe 
piaţa internă se va plăti vreodată taxa pentru emisii poluante”, ori de faptul că: „Legea nr. 
9/2012 nu leagă plata taxei - aşa cum ar fi firesc - de funcţionarea efectivă a autoturismului 
(respectiv de faptul că este înmatriculat, că se află în circulaţie), ci î1 leagă de calitatea 
proprietarului (respectiv dacă persoana a devenit proprietar înainte sau după apariţia legii)”, 
sunt străine nu doar prevederilor art. 110 din T.F.U.E, dar şi                    considerentelor 
hotărârilor  C.J.U.E. în legătură cu măsurile luate de România împotriva poluării aerului cu 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, în considerarea celor prevăzute prin Directiva 
91/441/CCE a Consiliului din 26 iunie 1991, de modificare a Directivei 70/220/CCE, care a 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1992. 

Din această perspectivă, Curtea constată că, în hotărârea pronunţată în cauza                   
nr. C-402/09, C.J.U.E. a reţinut că art. 110 TFUE are drept obiectiv asigurarea liberei 
circulaţii a mărfurilor între statele membre, în condiţii normale de concurenţă, fiind vizată 
eliminarea oricărei forme de protecţie care poate decurge din aplicarea unor impozite interne 
discriminatorii faţă de produsele provenind din alte state membre, şi că o taxa plătită cu 
ocazia înmatriculării nu poate fi apreciată în raport cu normele privind restricţiile cantitative 
la import şi măsurile cu efect echivalent al unor astfel de restricţii, primul paragraf al 
articolului menţionat interzicând fiecărui stat membru să aplice produselor celorlalte state 
impozite interne mai mari decât cele care se aplică produselor, naţionale similare. 

Din aceleaşi considerente, se constată că instanţa comunitară nu a pus niciodată în 
discuţie dreptul statelor membre de a alege modalitatea concretă de  percepere a taxei sau  a  
momentului în care aceasta urmează să fie percepută, şi cu atât mai puţin chestiunea 
„eficienţei”, C.J.U.E. reținând doar că: „pentru a garanta neutralitatea taxei, valoarea 
vehiculului de ocazie importat, reținută ca bază de impozitare, trebuie să reflecte valoarea 
unui vehicul similar deja înmatriculat pe teritoriul naţional”, că: „deprecierea reală a 
vehiculelor de ocazie importate trebuie luată în considerare la calcularea valorii taxei”, şi că: 
„...interdicţia prevăzută la articolul 110 TFUE trebuie să se aplice de fiecare dată când un 
impozit fiscal este de natură să descurajeze importul de bunuri provenind din alte state 
membre favorizând produsele naţionale”, „fiecare stat membru fiind obligat să aleagă taxele 
aplicate autovehiculelor şi să stabilească regimul astfel încât acesta să nu aibă ca efect 
favorizarea vehiculelor de ocazie naţionale şi descurajarea, în acest mod, a importului de 
vehicule de ocazie similare”. 

Atâta timp cât, la data plăţii taxei contestate, se asigură acelaşi tratament pentru 
bunurile importate cu cel aplicabil bunurilor naţionale, iar regimul măsurii fiscale era astfel 
stabilit încât să nu descurajeze punerea în circulaţie, în statul membru,  a unor  vehicule de 
ocazie cumpărate în alte state membre, fără a descuraja însă cumpărarea unor vehicule de 



ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură pe piaţa naţională, Curtea apreciază că nu 
există temei în  legislaţia naţională şi respectiv în dreptul comunitar, pentru a se considera că 
prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 9/2012, în vigoare la data încasării taxei pentru emisii 
poluante de la autovehicule, aduc atingere principiului fundamental al liberei circulaţii a 
mărfurilor în spaţiul comunitar.  

Faptul că ar fi putut fi aleasă o altă modalitate de a lega plata taxei, respectiv: „de 
funcţionarea efectivă a autoturismului”, cum susţine recurentul, sau că: „aplicarea acestui 
impozit şi la piaţa internă păstrează un grad mare de incertitudine”, nu pot fi considerate ca 
argumente valabile în susţinerea pretinsului caracter discriminatoriu al taxei pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule, din moment ce legiuitorul, prin modul în care a 
reglementat obligaţia de plată a taxei, a înţeles să o aplice, în mod nediscriminatoriu, tuturor 
persoanelor care solicitau înscrierea unui autovehicul în evidenţele autorităţii competente, 
independent de vechimea, de locul şi de momentul achiziţionării acestuia, sau de persoana 
solicitantului, singurele elemente care, prin luarea lor în considerare, ar fi putut conduce la 
descurajarea importului de bunuri provenind din alte state membre ale Uniunii, în favoarea 
produselor naţionale.  

Ca atare, constatând că hotărârea primei instanţe este temeinică şi legală, Curtea, în 
temeiul art. 312 Cod procedură civilă, va respinge recursul promovat de către reclamant, ca 
fiind neîntemeiat. 

 

III. Secţia penală 

1. Criterii de aplicare a pedepselor prevăzute pentru persoane juridice 
Pedepsele aplicabile persoanelor juridice prevăzute de art. 53 ind. 1 C.pen.: 

„Pedepsele sunt principale şi complementare. 
Pedeapsa principală este amenda de la 2.500 lei la 2.000.000 lei. 
Pedepsele complementare sunt: 
a) dizolvarea persoanei juridice; 
b) suspendarea activităţii persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la un an sau 

suspendarea uneia dintre activităţile persoanei juridice în legătură cu care s-a săvârşit 
infracţiunea pe o durată de la 3 luni la 3 ani; 

c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 
ani; 

d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu 
la 3 ani; 

e) afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare.” 
În analiza criteriilor de aplicare a acestor pedepse (dizolvarea/suspendarea activităţii 

persoanei juridice) trebuie evaluate: 
- data constituirii; actele materiale ilicite ce au constituit infracţiunile pentru care sa 

dispus condamnarea; scopul înfiinţării care trebuie să rezulte clar (dacă a fost constituită în 
scopul săvârşirii de infracţiuni; dacă membrii asociaţi au format un grup criminal organizat 
ori dacă activitatea persoanei juridice a devenit ilicită prin deturnarea obiectului de 
activitate), cât şi scopul aplicării pedepsei. 

În cazul aplicării pedepsei dizolvării activităţii persoana juridică încetează, iar la 
aplicarea pedepsei suspendării activităţii pe o anumită perioadă activitatea persoanei 
juridice (legal constituite, cu un obiect licit de activitate) va fi reluată în scopul în care a fost 
înfiinţată. 

Sentinţa penală nr. 116/26.06.2013 
 
Prin rechizitoriu procurorului Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial 

Iaşi au fost trimişi în judecată inculpaţii: 



1. L.N. – pentru săvârşirea infracţiunilor de:  
- abuz în serviciu contra intereselor publice - faptă prevăzută şi pedepsită de 

dispoziţiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. şi aplicarea art. 41 alin. 
2 C.pen. şi art. 75 lit. a C.pen.; 

- conflict de interese – faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 2531 alin. 1 
C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 75 lit. a C.pen.; 

- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare 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 
– faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin. 1 din 
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 75 lit. a C.pen., toate cu aplicarea 
art. 33 lit. a C.pen.; 

2. B.A. – pentru săvârşirea infracţiunilor de:  
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice - faptă prevăzută şi 

pedepsită de dispoziţiile art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la 
art. 248 C.pen. şi aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 75 lit. a C.pen.; 

- 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 – faptă prevăzută şi 
pedepsită de dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 
C.pen. şi art. 75 lit. a C.pen., 

- fals în înscrisuri sub semnătură privată – faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile 
art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 290 alin. 1 C.pen. şi aplicarea art. 
41 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen., şi 

3. Asociaţia „F.-G.” a Crescătorilor de Animale F., pentru săvârşirea infracţiunilor 
de:  

- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice - faptă prevăzută şi 
pedepsită de dispoziţiile art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la 
art. 248 C.pen. şi aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 75 lit. a C.pen., 

- 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 – faptă prevăzută şi 
pedepsită de dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 
C.pen. şi art. 75 lit. a C.pen., 

- fals în înscrisuri sub semnătură privată – faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile 
art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 290 alin. 1 C.pen. şi aplicarea art. 
41 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. 

S-a reţinut în actul de sesizare că inculpatul L.N., în calitate de primar al comunei F., 
aflat în exerciţiul funcţiunii, a semnat în numele dar fără a avea acordul prealabil al 
Consiliului Local F., la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii 
infracţionale, actele adiţionale nr. 2258/06.10.2008 (la contractul de arendă numărul 
1294/11.06.2007) şi, respectiv, 2198/01.10.2009 (la contractul de arendă numărul 
639/24.03.2008) prin care s-a diminuat nivelului chiriei pentru cele 330,97 ha păşune 
comunală închiriate de Consiliul Local Asociaţiei „F.-G.” a Crescătorilor de Animale F., de la 
50 euro/ha/anual (total: 16.548,5 euro anual), la 54 lei/ha/anual ( 13,70 euro, total: 4.535 euro 
anual) şi, respectiv – 10 lei/ha/anual (2,32 euro – total: 770,5 euro anual) – modalitate în care 
Consiliul Local F. (în calitate de proprietar al păşunii) a fost prejudiciat cu diferenţa valorică a 
chiriilor în cauză totalizând 43.569,5 euro (2007: 12,013,5 euro, respectiv: 2008 şi 2009 câte 
15.778 euro); inculpatul B.A. a obţinut un avantaj patrimonial în valoare de 43.569,5 euro - 
dat de diferenţa dintre suma primită de la A.P.I.A. cu titlu de sprijin financiar pentru suprafaţă 
(S.A.P.S. - din fonduri F.E.G.A.) pentru campaniile din anii 2007, 2008 şi 2009 aferent 
contractelor de închiriere încheiate în condiţiile descrise mai şi sumele plătite cu titlul de 



chirie către consiliul local în perioada 2007-2009. Legat de cele doua acte adiţionale s-a 
reţinut şi faptul că, prin încheierea lor, învinuitul L.N., în calitate de membru al Asociaţiei şi 
împuternicit pentru a derula operaţiuni prin contul asociaţiei, a realizat un folos material în 
sumă de 43.569,5 euro pentru această persoană juridică din partea căreia a 
beneficiat/beneficiază de foloase (ex: păşunatul propriilor animale pe păşunea închiriată fără a 
achita taxa de păşunat, etc.) aflându-se într-un vădit conflict de interese.  

În baza contractelor de arendă mai sus menţionate şi folosind înscrisuri false 
inculpatul B.A. a obţinut ilegal de la Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură 
(A.P.I.A.), aferent campaniilor din anii 2008 şi 2009, ajutoare financiare pe suprafaţă 
(S.A.P.S) din fonduri F.E.G.A., pentru păşunea comunală arendată Asociaţiei, în valoare 
totală de 166.431,55 lei, astfel: 

- în anul 2008 folosind două tabele nominale cu utilizatorii de pajişti comunale 
membri ai Asociaţiei în care a făcut menţiuni nereale cu privire la calitatea de membri a unora 
din semnatari, mandatul dat pentru a administra păşunea comunală şi de a prelua drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din aceasta, numărul de animale deţinut, etc. contrafăcând semnăturile 
din dreptul numelor unora dintre cei nominalizaţi, etc. - a obţinut în baza deciziei nr. 
1647143/10.04.2009 ajutoare financiare în valoare totală de 74.095,81 lei; 

- în anul 2009 folosind mai multe procese verbale în care a menţionat în fals 
efectuarea unor lucrări de întreţinere a păşunii comunale şi două declaraţii-tabele nominale cu 
membri ai Asociaţiei în care a făcut menţiuni nereale cu privire la calitatea de membri a unora 
din semnatari, mandatul dat pentru a administra păşunea comunală şi de a prelua drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din aceasta, numărul de animale deţinut, etc. contrafăcând semnăturile 
din dreptul numelor unora dintre cei nominalizaţi, etc. - a obţinut în baza deciziilor nr. 
2268125/27.11.2009 şi 3051484/26.04.2010 ajutoare financiare în valoare totală de 92.335,74 
lei. 

Inculpaţii s-au prevalat de dreptul la tăcere conferit prin dispoziţiile art. 70 alin. 2 
C.proc.pen. şi nu au solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind. 1 C.proc.pen. privind 
judecata. 

În aceste condiţii, instanţa verificând regularitatea şi constatând legalitatea sesizării 
instanţei prin rechizitoriu – fiind îndeplinite dispoziţiile art. 300 C.proc.pen., în referire la 
dispoziţiile art. 264 C.proc.pen. şi dispoziţiile art. 322 C.proc.pen. (faptul că inculpaţii cunosc 
conţinutul rechizitoriului) şi ale art. 320 C.proc.pen. (părţile vătămate şi-au precizat pretenţiile 
civile) – curtea a declanşat cercetarea judecătorească fiind administrare următoarele probe: au 
fost audiaţi martorii din lucrări, au fost depuse înscrisuri de către inculpaţi. 

Anterior analizei în fond a cauzei prin evaluarea tuturor probelor administrate, instanţa 
a analizat excepţia neregularităţii actului de sesizare invocată de inculpaţi cu ocazia 
dezbaterilor cauzei.  

Astfel, Curtea a analizat excepţia invocată de inculpaţi prin apărători aleşi, privind 
neregularitatea rechizitoriului D.N.A. – Serviciul Teritorial Iaşi, solicitarea de restituire a 
cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare al instanţei, întrucât este lovit de 
nulitate absolută, invocându-se dispoziţiile art. 332 alin. 2 C.proc.pen.  

În susţinerea excepţiei se invocă conţinutul declaraţiile martorilor, faptul că nu s-a 
descris în rechizitoriu modalitatea efectivă de săvârşire a infracţiunilor pentru fiecare inculpat 
în parte, faptul că înscrisurile denumite „Accept” au fost prezentate de inculpaţi procurorului, 
însă acesta nu le-a luat în considerare şi, astfel organul de urmărire penală nu şi-a respectat 
obligaţia strângerii tuturor probelor pentru aflarea adevărului.  

Dispoziţiile invocate referitoare la art. 331 alin. 2 C.proc.pen. privind restituirea 
cauzei pentru refacerea urmăririi penale în cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare la 
sesizarea instanţei şi incidenţa dispoziţiilor art. 197 alin. 2 C.proc.pen. nu pot fi incidente în 
cauză. 

Toate actele procesuale şi procedurale dispuse de către procuror, probatoriul 
administrat în cauză (respectiv, începerea urmăririi penale, aducerea la cunoştinţă a învinuirii 



şi a dreptului la apărare pentru fiecare inculpat în parte, declaraţiile de învinuit, apoi de 
inculpat, prezentarea materialului de urmărire penală fiecărui inculpat) au fost realizate cu 
respectarea dreptului la apărare şi a dreptului la un proces echitabil – garanţii prevăzute de 
Codul de procedură penală şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, iar rechizitoriul a 
fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 263, 264 C.proc.pen.  

Cu privire la aspectele invocate în susţinerea excepţiei, ce se referă la faptul că în 
declaraţiile martorilor audiaţi de procuror nu este trecut timpul audierii, că întrebările adresate 
martorilor ar fi fost sugestive şi să rechizitoriul nu conţine modalitatea efectivă de săvârşire a 
infracţiunilor de inculpatul B.A., curtea de apel a constatat că inculpaţii au formulat apărări, 
au administrat probe, iar martorii au fost reaudiaţi, astfel încât aceste susţineri nu sunt 
conforme realităţii. 

Curtea a mai constatat că faptele de care sunt acuzaţi inculpaţii sunt expuse în 
rechizitoriu, alături de probele pe care s-a sprijinit acuzarea, astfel încât s-a trecut la evaluarea 
şi aprecierea probelor, neexistând temei pentru a dispune refacerea urmăririi penale pentru 
clarificarea acuzaţiilor.  

Curtea a reţinut că aceste aspecte invocate în susţinerea excepţiei au în vedere fondul 
cauzei, astfel că le-a analizat în cadrul cercetării judecătoreşti pentru a pronunţa o soluţie în 
consecinţă, iar susţinerile vizând conţinutul şi modul de apreciere a probelor nu pot conduce 
niciodată la restituirea cauzei la procuror. 

Dispoziţiile art. 332 alin. 2 C.proc.pen. prevăd condiţiile în care se poate dispune 
restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale şi nu se confundă cu 
dispoziţiile art. 300 C.proc.pen. privind verificarea de către instanţă a regularităţii actului de 
sesizare (rechizitoriul). 

Deci restituirea cauzei la procuror în condiţiile art. 332 alin. 2 C.proc.pen. se referă la 
refacerea urmăririi penale şi nu a actului de sesizare (cum greşit a invocat inculpata Asociaţia 
F.-G." a Crescătorilor de Animale F., în susţinerea excepţiei). 

Legalitatea şi regularitatea actului de sesizare – respectarea condiţiilor art. 263, 264 
C.proc.pen. – au fost verificate de instanţa de judecată la prima înfăţişare. 

În consecinţă, raportat la art. 62, 63, 64 C.proc.pen. curtea a evaluat probele 
administrate în cursul urmăririi penale şi cele administrate în cursul judecăţii. 

Inculpatul L.N. era primar al comunei F., judeţul Vaslui din luna iunie 2008 şi 
membru al Asociaţiei F.-G. şi împuternicit pe cont. 

Asociaţia "F.-G." a Crescătorilor de Animale F. a fost înfiinţată în anul 2007, având 
personalitate juridică (prin încheierea de şedinţă din 21.11.2007 a Judecătoriei Bârlad, fiind 
înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor). 

Inculpatul B.A. era vicepreşedinte al Asociaţiei "F.-G.". 
Administrarea şi efectuarea operaţiunilor în contul Asociaţiei era realizată de S.Gh.-L. 

şi de inculpatul L.N. (conform contractului de societate înregistrat la Primăria comunei F. 
1295/8.06.2007). 

Între Consiliul Local al comunei F. şi Asociaţia „F.-G.” s-au încheiat contracte de 
închiriere prin care s-a hotărât (H.C.L. nr. 28/08.06.2007) arendarea unor suprafeţe de păşune 
către Asociaţie, contractele fiind încheiate de primarul ce era în funcţie în anul 2007 ca 
reprezentant al Consiliul Local, anume: contractul de închiriere nr. 1294/2007 , prin care a 
fost stabilită o chirie de 50 euro/ha/anual (total - 16.548,5 euro: 330,97 ha păşune x 50 euro) 
cu termen de plată data de 01.10 şi durată de un an - clauze incluse integral şi în contractul de 
închiriere numărul 639/24.03.2008, încheiat între aceleaşi părţi (şi având acelaşi obiect) 
pentru o perioadă de 5 ani.  

În luna iunie 2008, după preluarea mandatului de primar al comunei F. de către 
inculpatul L.N., fără a exista un acord legal şi prealabil al Consiliului Local consfinţit într-o 
hotărâre de consiliu local (ca şi la momentul încheierii lor) – inculpatul L.N., în înţelegere cu 
inculpatul B.A., a încheiat acte adiţionale la contractele anterioare de închiriere, anume: prin 
actul adiţional 2.258/06.10.2008 la contractul de arendă numărul 1294/11.06.2007 a fost 



diminuat nivelul chiriei pentru cele 330,97 ha păşune de la 50 euro/ha/anual la 54 lei/ha/anual 
(〜13,70 euro, total 4.535 euro/anual) - modalitate în care Consiliul Local F. (în calitate de 
proprietar al păşunii) a fost prejudiciat cu suma de 12.013,5 euro (diferenţa valorică anuală a 
chiriilor ini ţiale şi finale: 16.548,5 euro-4.535 euro); prin actul adiţional 2.198/01.10.2009 la 
contractul de arendă numărul 639/24.03.2008 a fost diminuat nivelul chiriei pentru cele 
330,97 ha păşune de la 50 euro/ha/anual la 10 lei/ha/anual (〜2.32 euro, total 770,5 
euro/anual) - modalitate în care Consiliul Local F. (în calitate de proprietar al păşunii) a fost 
prejudiciat cu suma de 15.778 euro anual (diferenţa valorică anuală a chiriilor iniţiale şi 
finale: 16.548,5 euro-770,5 euro).  

Aceste acte adiţionale au fost încheiate nelegal, chiar dacă inculpaţii în apărare au 
invocat existenţa unor discuţii prealabile şi a unui acord cu membrii Consiliului Local – însă 
din actele dosarului (înscrisuri) nu a rezultat existenţa vreunei hotărâri a consiliului local în 
anul 2008 prin care să se dispună diminuarea succesivă a nivelului chiriei pentru cele 330,97 
ha păşune comunală închiriată. 

Prin această activitate infracţională a inculpaţilor L.N. şi B.A. a fost prejudiciat 
Consiliul Local F. (proprietarul păşunii) cu diferenţa valorică a chiriilor pentru anii 2007, 
2008, 2009 (pentru anul 2007 – 12.013,5 euro, 2008-2009 – 45.569,5 euro, câte 15.775 
euro/an), prin obţinerea unui avantaj patrimonial (respectiv, suma de 43.569,5 euro), şi 
obţinerea ilegală de la A.P.I.A., de către inculpatul B.A., a unor ajutoare financiare 
(166.431,55 lei) din fonduri FEGA pentru suprafaţa de păşune închiriată de 330,97 ha de 
Asociaţie de la Consiliul Local F. 

Obţinerea ilegală de ajutor financiar de către inculpatul B.A. s-a realizat prin 
următoarele acţiuni, modalităţi şi în următoarele împrejurări: 

În anii 2008 şi 2009 inculpatul B.A. a solicitat la APIA Vaslui (cereri înregistrate sub 
nr. 3910871/2009, 2034856/28.03.2008) subvenţie pentru campania 2008, respectiv 2009, şi 
pentru suprafaţa de păşune comunală închiriată în baza contractului de închiriere nr. 
1294/11.06.2007; de asemenea, modalitatea de plată unică pe suprafaţă (art. 5) constă în 
acordarea către fermieri a unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an şi decuplată 
total de producţie - ajutor financiar acordat inclusiv (art. 5 alin. 3 lit. b) pentru deţinătorii - în 
calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în 
participaţiune, locatari, etc. (conform art. 6 alin. 1) - pajişti permanente (păşuni şi fâneţe). 

Conform procedurii, pentru a beneficia de plăţi în cadrul S.A.P.S., solicitanţii trebuiau 
(art. 7 alin. 1) să fie înscrişi în Registrul fermierilor administrat de A.P.I.A., să depună o 
cerere de solicitare a plăţilor până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele 
judeţene ale agenţiei (art. 7 alin. 2) şi să îndeplinească anumite condiţii generale stabilite prin 
ordinul numărul 246/23.04.2008 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - privind 
stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate 
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul 
vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.  

Inculpatul B.A. a depus două tabele nominale cu utilizatorii de pajişti comunale, 
membri ai Asociaţiei; a făcut menţiuni nereale cu privire la calitatea de membri a unora dintre 
semnatari, mandatul dat pentru a administra păşunea comunală, cât şi faţă de drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din acestea, numărul de animale deţinut, etc. , contrafăcând semnăturile 
din dreptul numelor martorilor. 

De asemenea, inculpatul B.A. a întocmit în fals şi a depus următoarele: - documentul 
denumit “DECLARAŢIE-TABEL NOMINAL“ cu membri ai Asociaţiei în care a făcut 
menţiuni nereale cu privire la calitatea de membri a unora din semnatari ; la mandatul dat 
pentru a administra păşunea comunală şi la drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, 
numărul de animale deţinut ; contrafăcând semnăturile din dreptul numelor unora dintre cei 
martori. 



- 6 (şase) procese-verbale - în care inculpatul B.A. a menţionat în fals participarea la 
efectuarea a diverse lucrări de întreţinere a păşunii comunale de către persoane neimplicate în 
operaţiuni cărora acesta le-a contrafăcut prin imitaţie semnăturile; 

- procesul verbal datat “09.06.2009” - ce atestă nereal participarea martorilor A.G. şi 
Nechita Ioan - (a căror semnături au fost contrafăcute prin imitaţie de către inculpat) la 
efectuarea unor lucrări de întreţinere a păşunii comunale la blocul fizic 325 în suprafata de 
44,30 ha, respectiv - eliminarea buruienilor şi a vegetaţiei lemnoase, strânsul pietrelor şi a 
cioatelor şi nivelarea muşuroaielor;  

 - procesul verbal datat ”10.06.2009” - ce atestă nereal participarea martorilor Iftimie 
Vasile-Gabriel, A.C. - (a căror semnături au fost contrafăcute prin imitaţie de către inculpat) 
la efectuarea unor lucrări de întreţinere a păşunii comunale la blocul fizic 16 în suprafata de 
22,66 ha, respectiv - eliminarea buruienilor şi a vegetaţiei lemnoase, strânsul pietrelor şi a 
cioatelor şi nivelarea muşuroaielor;  

- procesul verbal datat ”11.06.2009” - ce atestă nereal participarea martorului A.G. (a 
cărei semnătură a fost contrafăcută prin imitaţie de către inculpat) la efectuarea unor lucrări de 
întreţinere a păşunii comunale la blocurile fizice 52 (22,36 ha) ,55( 2,50 ha) , 82 (0,81 ha) , 89 
(2,39 ha) , 92 (1,51 ha) şi 102 (4,59 ha), respectiv - eliminarea buruienilor şi a vegetaţiei 
lemnoase , strânsul pietrelor şi a cioatelor şi nivelarea muşuroaielor; 

- procesul verbal datat ”12.06.2009” - ce atestă nereal participarea martorului A.G. - 
(a cărei semnătură a fost contrafăcută prin imitaţie de către inculpat) la efectuarea unor lucrări 
de întreţinere a păşunii comunale la blocurile fizice 41 (8,36 ha) şi 44 (6,50 ha) , respectiv - 
eliminarea buruienilor şi a vegetaţiei lemnoase, strânsul pietrelor şi a cioatelor şi nivelarea 
muşuroaielor;  

- procesul verbal datat ”10.08.2009” - ce atestă nereal participarea martorului H.M. (a 
cărei semnătură a fost contrafăcută prin imitaţie de către inculpat) la efectuarea unor lucrări de 
întreţinere a păşunii comunale la blocurile fizice 103 (24,50 ha) şi 119 (5,22 ha), respectiv - 
eliminarea buruienilor şi a vegetaţiei lemnoase, strânsul pietrelor şi a cioatelor şi nivelarea 
muşuroaielor;  

- procesul verbal datat ”11.08.2009” - ce atestă nereal participarea martorilor Iftimie 
Vasile-Gabriel şi A.C. (a căror semnături au fost contrafăcute prin imitaţie de către inculpat) 
la efectuarea unor lucrări de întreţinere a păşunii comunale la blocul fizic 123 în suprafata de 
39,95 ha, respectiv - eliminarea buruienilor şi a vegetaţiei lemnoase, strânsul pietrelor şi a 
cioatelor şi nivelarea muşuroaielor. 

Rezultatul şi scopul acţiunilor întreprinse de inculpatul B.A. a fost obţinerea de către 
acesta şi virarea în contul societăţii cu titlu de subvenţie pe suprafaţă a sumei de 74.095,81 
ron (din fonduri FEGA) (conform deciziei nr. 1647143/10.04.2009 a APIA) şi a sumei de 
92.335,74 ron (din fonduri FEGA) (conform deciziilor nr. 2268125/27.11.2009 şi nr. 
3051484/26.04.2010 a APIA). 

Art. 248 C.pen. prevede „Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor 
sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin 
aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat 
ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.” 

Art. 13 ind. 2 din Legea 78/82000 prevede „Infracţiunea de abuz în serviciu contra 
intereselor publice, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi 
infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcţionarul public a 
obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.” 

Art. 18 ind. 1 Legea 78/2000 prevede „(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor 
legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din 
bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 
ani. 



(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa 
este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(3) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos ilegal 
obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al 
Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se 
sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).” 

Faţă de infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice reţinută în sarcina 
inculpatului L.N., a inculpatului B.A. (sub forma complicităţii prev. de art. 26 C.pen.) şi a 
inculpatei persoană juridică, raportat la situaţia de fapt expusă anterior şi rezultată din 
evaluarea actelor dosarului, instanţa reţine cert vinovăţia acestora constând în aceea că: 

1). Inculpatul L.N. în calitate de primar al comunei F. din luna iunie 2008, a încheiat 
cele 2 acte adiţionale (actele adiţionale nr.  2258/06.10.2008 (la contractul de arendă numărul 
1294/11.06.2007) şi, respectiv, 2198/01.10.2009 (la contractul de arendă numărul 
639/24.03.2008) prin care a diminuat nivelului chiriei pentru cele 330,97 ha păsune comunală 
închiriate de consiliul local ASOCIAŢIEI “F.-G.” - F., JUDEŢUL VASLUI - CUI 23519199 
de la 50 euro/ha/anual (total: 16.548,5 euro anual) la 54 lei/ha/anual (~ 13,70 euro, total: 
4.535 euro anual) şi, respectiv - 10 lei/ha/anual (~ 2,32 euro - total: 770,5 euro anual) - 
modalitate în care CONSILIUL LOCAL F. (în calitate de proprietar al păşunii) a fost 
prejudiciat cu diferenţa valorică a chiriilor în cauză totalizând 43.569,5 euro (2007: 12.013,5 
euro, respectiv: 2008 şi 2009 câte 15.778 euro)) – întrunindu-se fără dubiu elementele 
constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 13 ind. 2 Legea 78/2000 cu referire la art. 248 
alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 

Apărările şi susţinerile inculpatului L.N. au referit la lipsa unui element constitutiv al 
infracţiunii (anume lipsa intenţiei) şi nu s-a produs vreo tulburare a bunului mers al unităţii –
Consiliul Local) întrucât prin încheierea acelor acte adiţionale nu a urmărit crearea vreunui 
avantaj patrimonial pentru sine, ori pentru Asociaţia F. şi nicio pagubă pentru Consiliului 
Local (al cărui primar era); faptul că au existat discuţii anterioare în şedinţele Consiliul Local; 
faptul că martorii au declarat că nu au achitat vreo taxă de păşunat. 

Aceste aspecte nu s-au confirmat probator (acte, declaraţiile martorilor) ci reprezintă 
susţineri arbitrare ale inculpatului, desprinse de contextul probator administrat. Pe de o parte, 
orice dispoziţie a inculpatului L.N. (în calitate de primar) indiferent de discuţiile ori 
convenienţele verbale cu membrii Consiliul Local – trebuia reflectată într-un act de dispoziţie, 
respectiv Hotărâre a Consiliul Local. 

Ori, la data încheierii ilegale a celor 2 acte adiţionale, contractele de închiriere 
încheiate pe baza Hotărârii nr. 28/08.06.2007 a Consiliului Local erau legale şi în vigoare, 
încât trebuiau executate conform celor înserate (în speţă, nivelul chiriei stabilit prin acestea). 

Norma incriminatoare impune realizarea faptei de către funcţionarul public cu 
„ştiinţă”- deci intenţia primarului (inculpatul L.N.) a rezultat cert (indiferent de forma acesteia 
directă/indirectă), acesta a acceptat (prin încheierea celor 2 acte adiţionale) şi a urmărit (s-a 
diminuat nivelul chiriei) producerea urmărilor, cauzarea unei pagube – prejudicii create 
Consiliului Local cu diferenţa între nivelul chiriei calculat în baza contractelor de încheiere 
iniţiale şi nivelul chiriei încasat în baza actelor adiţionale încheiate. 

2). Inculpatul B.A. în calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei F. şi de reprezentant în 
operaţiunile încheiate pentru Asociaţie a fost de acord şi a participat la diferite intervale de 
timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la încheierea de către inculpatul L.N., 
(primar al comunei F., judeţul Vaslui aflat în exerciţiul funcţiunii), în numele dar fără a avea 
acordul prealabil al Consiliului Local, actele adiţionale nr.  2258/06.10.2008 (la contractul de 
arendă numărul 1294/11.06.2007) şi, respectiv, 2198/01.10.2009 (la contractul de arendă 
numărul 639/24.03.2008) prin care s-a diminuat nivelului chiriei pentru cele 330,97 ha păşune 
comunală închiriate de Consiliul local Asociaţiei “F.-G.”. Inculpatul B.A. a reprezentat 
Asociaţia în operaţiuni semnând cele două acte adiţionale în calitatea sa de vicepreşedinte al 
Asociaţiei. Diminuarea chiriei s-a realizat de la 50 euro/ha/anual (total: 16.548,5 euro anual) 



la 54 lei/ha/anual (~ 13,70 euro, total: 4.535 euro anual) şi, respectiv - 10 lei/ha/anual (~ 2,32 
euro - total: 770,5 euro anual) - modalitate în care Consiliul local F. (în calitate de proprietar 
al păşunii) a fost prejudiciat cu diferenţa valorică a chiriilor în cauză totalizând 43.569,5 euro 
(2007: 12.013,5 euro, respectiv: 2008 şi 2009 câte 15.778 euro) întrunindu-se astfel, fără 
dubiu elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 
ind. 2 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 

Apărările inculpatului B.A. prin apărător ales au referit la lipsa intenţiei, solicitându-se 
achitarea. 

Instanţa constată că prin modalităţile şi împrejurările săvârşirii actelor materiale 
rezultate din probele administrate a rezultat cert că inculpatul B.A. a încheiat şi semnat în 
numele Asociaţiei F., în calitate de vicepreşedinte – cele 2 acte adiţionale, (fără a exista o 
hotărâre a Consiliului Local) şi, atât timp cât anterior s-au încheiat cele două contracte de 
închiriere în baza unei Hotărâri a Consiliului Local.  

Astfel, prin fapta sa, inculpatul B.A. a realizat rezultatul infracţional cerut de legiuitor 
(prejudicierea – pagubă patrimonială a unităţii prevăzute de art. 145 C.pen. – Consiliul Local 
F.). 

Această faptă a fost săvârşită de inculpatul B.A. sub forma complicităţii prevăzute de 
art. 26 C.pen. şi nu a autoratului întrucât inculpatul B.A. a acceptat să se producă urmările 
rezultate; şi a semnat în numele Asociaţiei F. cele 2 acte adiţionale întocmite de autor – 
inculpatul L.N. în numele Consiliului local, fără a avea acordul – Hotărârea Consiliului Local. 

Corect a fost reţinută în sarcina inculpatului B.A. complicitatea (art. 26 C.pen.) la 
infracţiunea săvârşită de inculpatul L.N. (art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu referire la art. 
248 C.pen.) în formă continuată (art. 41 alin. 2 C.pen.) – acesta cunoscând că îşi aduce 
contribuţia la săvârşirea acestor fapte. 

Apărările inculpaţilor L.N. şi B.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor, ce au referit la 
faptul că unii martori au declarat că nu au plătit taxă de păşunat – nu pot înlătura răspunderea 
penală a acestora. Elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 13 ind. 2 din Legea 
78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. au fost probator realizate de fiecare dintre inculpaţii 
L.N. (în forma autoratului) şi B.A. (în forma complicităţii). 

Din declaraţiile martorilor audiaţi (sub acest aspect) a rezultat cert că aceştia (datorită 
vârstei înaintate şi a neinformării prealabile de către inculpatul B.A. după înfiinţarea 
Asociaţiei "F.-G." a Crescătorilor de Animale F.) nu au avut reprezentarea reală a taxelor pe 
care le achitau, însă aceştia au arătat cert că plăteau taxe (de păşunat şi impozit) chiar dacă 
unii martori nu au distins clar asupra destinaţiei acestora. 

3). Inculpata Asociaţia "F.-G." a Crescătorilor de Animale F. în numele şi interesul 
căreia inculpatul B.A., la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii 
infracţionale, a achiesat la încheierea de către inculpatul L.N., în calitate de primar al comunei 
F., judeţul Vaslui aflat în exerciţiul funcţiunii, în numele dar fără a avea acordul prealabil al 
Consiliului Local, a actelor adiţionale nr.  2258/06.10.2008 (la contractul de arendă numărul 
1294/11.06.2007) şi, respectiv, 2198/01.10.2009 (la contractul de arendă numărul 
639/24.03.2008) prin care s-a diminuat nivelului chiriei pentru cele 330,97 ha păşune 
comunală închiriate de Consiliul local Asociaţiei de la 50 euro/ha/anual (total: 16.548,5 euro 
anual) la 54 lei/ha/anual (~ 13,70 euro, total: 4.535 euro anual) şi, respectiv - 10 lei/ha/anual 
(~ 2,32 euro - total: 770,5 euro anual) - modalitate în care Consiliul Local F.I (VS) (în calitate 
de proprietar al păşunii) a fost prejudiciat cu diferenţa valorică a chiriilor în cauză totalizând 
43.569,5 euro (2007: 12.013,5 euro, respectiv: 2008 şi 2009 câte 15.778 euro) întrunind fără 
dubiu elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 
ind. 2 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 

Asociaţia a fost înregistrată în Registrul special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor la 
Judecătoria Bârlad (VS) la data de 04.12.2007, conform statutului - activităţile acesteia erau 
conduse de un consiliu director format din L.N. – preşedinte (cu drept de reprezentare), B.A. - 
vicepreşedinte (cu dreptul de a îndeplini toate atribuţiile preşedintelui, în lipsa acestuia, iar în 



prezenţa sa, de a-l ajuta pe acesta şi de a îndeplini sarcinile date, în vederea ducerii la bun 
sfârşit a hotărârilor adunării generale), H.N. – secretar, C.D. şi A.C. – membri. De asemenea, 
conform aceluiaşi statut scopul declarat al asociaţiei era unul nepatrimonial constând în : 
sprijinirea crescătorilor de animale din comuna F., judeţul Vaslui ; creşterea nivelului de 
pregătire profesională a membrilor săi; creşterea producţiei de carne, de animale de 
prăsilă;înmulţirea efectivelor de animale; tehnologizarea şi modernizarea locaţiilor 
zootehnice; apărarea intereselor crescătorilor de animale în relaţiile cu instituţiile statului şi 
terţe organisme şi persoane juridice; atragerea fondurilor europene şi naţionale pentru 
creşterea animalelor şi retehnologizarea locaţiilor zootehnice;rezolvarea litigiilor apărute între 
membrii asociaţiei şi terţi , etc.  

În cursul procedurilor judiciare inculpata Asociaţia "F.-G." a Crescătorilor de Animale 
F. şi-a desemnat reprezentat legal (conform dispoziţiilor art. 479 ind. 2 alin. 3). 

Apărările inculpatei persoane juridice au referit la lipsa elementelor constitutive ale 
acestei infracţiuni, întrucât în rechizitoriu nu este descrisă modalitatea faptică în care această 
persoană juridică a săvârşit infracţiunea reţinută şi nu poate fi antrenată vreo răspundere 
penală. 

Din înscrisurile dosarului şi procesele verbale ce au circumstanţiat faptele, a rezultat 
că inculpatul B.A. (în calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei) şi inculpatul L.N. (în calitate de 
preşedinte al Asociaţiei) au acţionat conform statutului Asociaţiei în realizarea obiectului de 
activitate şi al interesului acesteia (încheierea contractelor de arendare a păşunii pentru 
Asociaţie şi a actelor adiţionale de diminuare a nivelului chiriilor). 

Inculpaţii B.A. şi L.N. au exercitat „in facto” conducerea persoanei juridice – 
inculpata Asociaţia "F.-G." a Crescătorilor de Animale F., încă de la înfiinţarea acesteia şi au 
antrenat răspunderea penală a acesteia, acţionând în numele ei în momentul încheierii ilegale 
a actelor menţionate. 

Fapta de abuz în serviciu contra intereselor publice (în forma complicităţii) a rezultat 
cert în sarcina inculpatei persoane juridice, vinovăţia sa fiind identică cu a persoanei fizice 
(inculpatul B.A.) care a acţionat în numele şi interesul său, la diferite intervale de timp, dar în 
realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale. 

Dispoziţiile art. 19 ind. 1 C.proc.pen. sunt realizate probator, răspunderea penală a 
inculpatei persoane juridice Asociaţia "F.-G." a Crescătorilor de Animale F. este distinctă şi 
dovedită probator şi nu poate exclude răspunderea penală a inculpatului B.A., care a săvârşit 
aceeaşi infracţiune.  

Între infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice săvârşită de inculpatul 
B.A. (în modalităţile anterior expuse) şi activitatea persoanei juridice – Asociaţia "F.-G." a 
Crescătorilor de Animale F. (rezultată din actele adiţionale încheiate în interesul Asociaţiei, al 
obiectului de activitate) activitate săvârşită în numele Asociaţiei de către inculpatul B.A. (ca 
reprezentat legal, vicepreşedinte) – a existat o conexiune directă şi imediată determinantă 
pentru existenţa vinovăţiei acesteia şi a antrenării răspunderii penale distinct de vinovăţia şi 
antrenarea răspunderii penale a persoanei fizice – inculpatul B.A. 

Faţă de aceste argumente apărările inculpatei persoană juridică sub aceste aspecte nu 
sunt întemeiate.  

Faţă de infracţiunea de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul 
general al Comunităţii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor” – 
reţinută în sarcina inculpaţilor B.A. şi Asociaţia " F.-G." a Crescătorilor de Animale F. s-au 
constatat următoarele: 

Inculpatul B.A. (în calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei "F.-G." a Crescătorilor de 
Animale F.) a depus la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii 
infracţionale (şi acelaşi scop urmărit), înscrisuri false în baza cărora a obţinut ilegal – pentru 
campaniile 2008, 2009 – ajutoare financiare pe suprafaţă, din fonduri F.E.G.A. în valoare 
totală de 166,431,55 ron pentru păşunea comunală arendată Asociaţiei F.-G." a Crescătorilor 



de Animale F. – întrunind cert elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 18 ind. 
1 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 

Din înscrisurile aflate în dosarul de urmărire penală (vol. 3), declaraţiile martorilor 
(urmărire penală şi instanţă) privind tabelele nominale ale persoanelor ce foloseau pajiştea 
comunală (membri ai Asociaţiei), instanţa constată că s-a evidenţiat faptul că unele dintre 
aceste persoane nu erau membri ai Asociaţiei deşi şi-au făcut menţiuni nereale că ar fi 
membri; unele persoane fie au solicitat în nume personal ajutor financiar de la APIA (cei care 
erau membri), fie nu au împuternicit/mandatat vreo altă persoană (nici pe B.A.) să facă aceste 
solicitări. 

Analizând şi evaluând asupra declaraţiilor martorilor (date în cursul urmăririi penale şi 
în faţa instanţei – doar cei care au putut fi audiaţi) – instanţa reţine că aceştia nu au semnat 
aceste tabele şi nici nu au mandatat pe inculpatul B.A., pentru a solicita ajutor financiar de la 
APIA; chiar dacă unii sunt membri ai asociaţiei. 

Scopul infracţiunilor prevăzut de art. 18 ind. 2 din Legea 78/2000, anume „obţinerea 
pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene” – a fost cert 
demonstrat. Din înscrisurile dosarului a rezultat că APIA acordat ajutor financiar membrilor 
Asociaţiei F.-G." a Crescătorilor de Animale F. (în baza documentelor depuse de aceştia). 

Sub aspectul „folosirii şi prezentării de documente false” de către B.A. - aspect 
contestat de acesta, instanţa a reţinut că tabelele nominale şi procesele-verbale au fost 
prezentate martorilor de către inculpatul B.A. însoţit de martorul P.M. (care era cunoscut de 
către martor), chiar dacă inculpatul nu era cunoscut de toţi cetăţenii (membrii ai Asociaţiei); 
din declaraţiile martorilor s-a reţinut că inculpatul le-a solicitat semnăturile atunci când ei s-au 
prezentat pentru vaccinarea animalului ori acesta (inculpat şi martorul P.M.) s-a prezentat la 
domiciliile lor solicitându-le semnăturile.  

Din declaraţiile martorilor a rezultat faptul că nu sunt membrii ai vreunei asociaţii a 
crescătorilor de animale şi nu au semnat tabelele depuse de inculpat la A.P.I.A. (ultim aspect 
necontestat de acesta), nu şi-au dat acordul ca acestea să fie semnate de alte persoane în 
numele lor şi nici ca inculpatul să solicite în numele lor subvenţii pentru păşunea comunală 
arendată aferent campaniilor din anii 2008 şi 2009; din declaraţiile altor martori a rezultat 
faptul că aceştia nu au participat la efectuarea lucrărilor de întreţinere a păşunii comunale, nu 
au semnat cele 6 (şase) procese verbale ce îi vizează şi nici nu şi-au dat acordul ca acestea să 
fie semnate de alte persoane în numele lor. Din declaraţia martorului E.N. rezultă expres 
faptul că semnăturile de la poziția 11 din tabelul nominal aferent anului 2008 şi cea de la 
poziția 178 din declaraţia-tabel cu membrii asociaţiei (tabelul din anul 2009) - îi aparţin, însă 
au fost date la solicitarea inculpatului B.A. sub pretextul ridicării unei cantităţi de îngrăşământ 
pentru fertilizarea păşunii şi nu pentru împuternicirea aceluiaşi învinuit ca acesta să solicite de 
la A.P.I.A. subvenţie; din declaraţia martorului P.V. a rezultat faptul că semnătura de la 
poziția 44 din tabelul nominal aferent anului 2008- îi aparţine, însă a fost dată la solicitarea 
inculpatului B.A. sub pretextul ridicării unei cantităţi de îngrăşământ pentru fertilizarea 
păşunii şi nu pentru împuternicirea aceluiaşi ca acesta să solicite de la A.P.I.A. subvenţie. 

Din înscrisurile dosarului a rezultat cert că inculpatul B.A. a fost cel care a depus la 
APIA – Centrul zonal Vaslui documentaţia pentru obţinerea subvenţiilor.  

Apărările acestuia referitoare la faptul că nu există în cauză o expertiză grafologică 
care să-l indice ca autor al falsificării semnăturilor documentaţiei nu sunt relevante; faptul 
folosirii sau prezentării la A.P.I.A. de documente false, faptul că folosirea sau prezentarea de 
documente false a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 
Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor - a fost 
dovedit prin aceea că înscrisurile falsificate şi folosite de către inculpatul B. făceau parte din 
documentaţia justificativă solicitată de reprezentanţii A.P.I.A.  

Falsificarea de către inculpatul B.A. a celor 3 (trei) tabele nominale şi a celor 6 (şase) 
procese verbale folosite ulterior la A.P.I.A. intră în conţinutul laturii obiective a infracţiunii 
prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 - încât nu 



poate fi analizată activitatea inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată – astfel încât să fie necesară existenţa unei expertize 
grafologice (după cum s-a invocat). 

Faţă de toate aceste argumente, vinovăţia inculpatului B.A. în săvârşirea infracţiunii 
prevăzute de dispoziţiile art. 18 ind. 2 din Legea 78/2000 a fost cert demonstrată probator; iar 
faptul că inculpatul B.A. nu era din comuna F. şi nu era cunoscut de toţi locuitorii (referitor la 
martori) nu este relevant pentru a înlătura răspunderea penală a acestuia considerând că nu a 
săvârşit această infracţiune. 

Activitatea sa infracţională (respectiv toate actele materiale săvârşite) a rezultat fără 
dubiu: inculpatul B.A. a prezentat (a folosit) la APIA documente (ce au conţinut declaraţii 
false, inexacte) şi a obţinut ajutor financiar din bugetul general al Comunităţilor Europene. 

Faţă de inculpata persoană juridică Asociaţia F.-G." a Crescătorilor de Animale F., 
inculpatul B.A. a depus în numele acesteia şi în interesul ei, la diferite intervale de timp şi în 
realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale – înscrisuri false (expuse anterior) pe baza cărora a 
obţinut ilegal ajutor financiar din fonduri FEGA în valoare totală de 166.431,55 Ron (aferent 
campaniilor 2008-2009) pentru suprafaţa de păşune comunală arendată Asociaţiei F.-G." a 
Crescătorilor de Animale F. - întrunind cert elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute 
de art. 18 ind. 1 alin.1 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 

Apărările inculpaţilor B.A. şi ale persoanei juridice Asociaţia F.-G." a Crescătorilor de 
Animale F. au referit şi la înscrisurile „Accept” (2008-2009, 2 volume copii şi 2 volume) 
depuse în original în instanţă prin care se menţionează că membrii Asociaţiei (martorii din 
lucrări) au împuternicit Asociaţia F.-G." a Crescătorilor de Animale F. să solicite de la APIA 
sprijin financiar; precum şi la declaraţiile martorilor.  

Deşi procurorul a solicitat ca aceste înscrisuri să fie înlăturate ca probe şi să nu fie 
evaluate pentru că nu au fost prezentat în momentul efectuării actelor de urmărire penală şi 
pentru că a fost înaintată o sesizare (de efectuare acte urmărire penală) din partea D.N.A.; însă 
în conformitate cu dispoziţiile art. 62 teza a II-a C.p.p., art. 63 C.p.p. şi art. 64 C.p.p., instanţa 
a evaluat şi asupra acestor înscrisuri, dar coroborat strict cu celelalte acte şi lucrări ale 
dosarului, reţinând: 

Din declaraţiile unora dintre martorii audiaţi în faţa instanţei de judecată a rezultat că 
aceştia nu au mandatat „Asociaţia F.-G." a Crescătorilor de Animale F.” să-i reprezinte la 
APIA pentru a solicita ajutor financiar şi nici pe inculpatul B.A. (declaraţiile martorilor 
audiaţi la urmărire penală şi instanţă), şi chiar dacă, s-ar presupune existenţa legitimităţii (prin 
evaluarea lor în faza de urmărire penală, inculpatul B.A. şi Asociaţia F. nu au făcut dovada 
prezentării lor în faţa procurorului – declaraţiile de la urmărire penală) acestor înscrisuri 
(„Accept”) faţă de celelalte probe administrate – nu se poate justifica înlăturarea vinovăţiei 
persoanei juridice – inculpata Asociaţia F.-G." a Crescătorilor de Animale F. nici a vinovăţiei 
inculpatului B.A. faţă de săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18 ind. 2 din Legea 78/2000. 

Legitimitatea existenţei unui mandat/împuternicire/accept, dat de membrii Asociaţiei 
pentru persoana juridică Asociaţia F.-G." a Crescătorilor de Animale F. trebuie să îmbrace 
forma juridică cerută de lege (art. 200 şi urm. Cod civil) pentru a produce consecinţa juridică 
a înlăturării răspunderii penale solicitate de inculpatul B.A. şi inculpata Asociaţia F.-G." a 
Crescătorilor de Animale F. 

Pe de altă parte, chiar dacă ar fi existat legitimitatea „Accept-urilor” documentaţia 
depusă la APIA (tabele nominale, procese verbale) este falsă, nereală – după cum a rezultat 
indubitabil din evaluarea şi aprecierea declaraţiilor martorilor audiaţi în cele 2 faze procesuale 
(urmărire penală şi instanţă). 

De asemenea, susţinerile inculpaţilor privind faptul că s-a dispus prin rechizitoriu 
„scoaterea de sub urmărire penală a inculpaţilor B.A. şi Asociaţia “F.-G.” a Crescătorilor de 
Animale F., judeţul Vaslui – CIF 23519199 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată – faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 17 alin. 1 lit. 
c din Legea 78/2000 cu trimitere la art. 290 al. 1 C. pen. şi aplicarea art. 41 al. 2 C. pen - pe 



considerentul că nu sunt întrunite în speţă, sub aspectul laturii obiective, elementele 
constitutive ale infracţiunii în cauză” şi nu mai pot fi efectuate acte de urmărire penală 
raportat la înscrisurile „Accept” faţă de inculpaţii B.A. şi persoana juridică Asociaţia F.-G." a 
Crescătorilor de Animale F. şi, în consecinţă, nu pot fi înlăturate ca probe aceste înscrisuri – 
nu au relevanţă întrucât aceste înscrisuri au fost depuse doar în instanţă şi din actele dosarului 
de urmărire penală (80/P/2010), faţă de obiectul judecăţii – instanţa le-a evaluat 
corespunzător, întrucât asupra lor nu s-a emis nici un act de dispoziţie.  

Faţă de infracţiunea de conflict de interese reţinută în sarcina inculpatului L.N., s-a 
constatat că inculpatul L.N. (primar al comunei F. din anul 2008, preşedinte al Asociaţiei F. 
din 2007) a încheiat la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii 
infracţionale, în calitate de primar al comunei F., judeţul Vaslui aflat în exerciţiul funcţiunii, 
actele adiţionale nr.  2258/06.10.2008 (la contractul de arendă numărul 1294/11.06.2007) şi, 
respectiv, 2198/01.10.2009 (la contractul de arendă numărul 639/24.03.2008) prin care a 
diminuat nivelului chiriei pentru cele 330,97 ha păşune comunală închiriate de consiliul local 
Asociaţiei “F.-G.” - F., judeţul Vaslui - CUI 23519199 de la 50 euro/ha/anual la 54 
lei/ha/anual (~ 13,70 euro) şi, respectiv - 10 lei/ha/anual (~ 2,32 euro) - modalitate în care 
Asociaţia, al cărui membru şi împuternicit pe cont era şi din partea căreia beneficia de foloase 
(ex: păşunatul propriilor animale pe păşunea închiriată fără a achita taxa de păşunat, etc) a 
realizat un folos material în valoare totală de 43.569,5 euro - dat de diferenţa între suma 
primită de la A.P.I.A. cu titlu de sprijin financiar pentru suprafaţă (S.A.P.S. - din fonduri 
F.E.G.A.) pentru campaniile din anii 2007, 2008 şi 2009 aferent contractelor de închiriere 
încheiate în condiţiile descrise mai şi sumele plătite cu titlul de chirie către consiliul local în 
perioada 2007-2009 - întrunind cert elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 
251 ind. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.  

Latura obiectivă a infracţiunii de conflict de interese a fost realizată prin participarea 
inculpatului L.N. în calitate de primar – direct la luarea hotărârii de a încheia actele adiţionale 
ale celor 2 contracte de închiriere a suprafeţei de teren şi diminuarea chiriei anterior stabilite; 
actele adiţionale încheiate de inculpat sunt acte administrative individuale ce au prejudiciat 
patrimoniul Consiliului Local.  

Deci, folosul material a fost realizat direct de primar – inculpatul L.N. aflat în conflict 
de interese cu calitatea de preşedinte şi membru al Asociaţiei F. – realizându-se un direct 
raportat de cauzalitate. 

Intenţia delictuoasă şi actul delictuos întocmit (cele 2 acte adiţionale) sunt pedepsite 
de legiuitor, inculpatul L.N. încălcându-şi atribuţiile de serviciu în momentul închirierii 
acestora şi deoarece avea un vădit interes personal, trebuia să se abţină. 

Lipsa intenţiei (a interesului) invocată de inculpatul L.N. prin existenţa discuţiilor 
anterioare în cadrul şedinţelor de la Curtea de Apel Iaşi nu îmbracă forma legalităţii pentru 
luarea unei decizii de către funcţionarul public care să-i înlăture vinovăţia.  

De asemenea, a rezultat cert şi elementul „folosului material” realizat de Asociaţia F.-
G." a Crescătorilor de Animale F., cât şi de inculpatul L.N. –fiind membru al Asociaţiei şi 
beneficiind de folosinţa păşunii arendate, de beneficiile lucrărilor efectuate.  

Prin prisma tuturor argumentelor expuse, instanţa constată, vinovăţia inculpaţilor şi se 
va dispune condamnarea acestora, anume a: 

1). inculpatului L.N. pentru săvârşirea infracţiunilor: 
- abuz în serviciu contra intereselor publice - faptă prevăzută şi pedepsită de 

dispoziţiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. şi aplicarea art. 41 alin. 
2 C.pen. - constând în aceea de a fi încheiat, la diferite intervale de timp dar în realizarea 
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în numele dar fără a avea acordul prealabil al Consiliului 
Local, în calitate de primar al comunei F., judeţul Vaslui aflat în exerciţiul funcţiunii, actele 
adiţionale nr.  2258/06.10.2008 (la contractul de arendă numărul 1294/11.06.2007) şi, 
respectiv, 2198/01.10.2009 (la contractul de arendă numărul 639/24.03.2008) prin care a 
diminuat nivelului chiriei pentru cele 330,97 ha păşune comunală închiriate de consiliul local 



Asociaţiei “F.-G.” - F.I, judeţul Vaslui - CUI 23519199 de la 50 euro/ha/anual (total: 16.548,5 
euro anual) la 54 lei/ha/anual (~ 13,70 euro, total: 4.535 euro anual) şi, respectiv - 10 
lei/ha/anual (~ 2,32 euro - total: 770,5 euro anual) - modalitate în care Consiliul Local F. (în 
calitate de proprietar al păşunii) a fost prejudiciat cu diferenţa valorică a chiriilor în cauză 
totalizând 43.569,5 euro ; 

- conflict de interese – faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 2531 al 1 C.pen. 
cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. - constând în aceea de a fi încheiat, la diferite intervale de 
timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de primar al comunei F., 
judeţul Vaslui aflat în exerciţiul funcţiunii, actele adiţionale nr.  2258/06.10.2008 (la 
contractul de arendă numărul 1294/11.06.2007) şi, respectiv, 2198/01.10.2009 (la contractul 
de arendă numărul 639/24.03.2008) prin care a diminuat nivelului chiriei pentru cele 330,97 
ha păsune comunală închiriate de Consiliul local Asociaţiei “F.-G.” - F., judeţul Vaslui - CUI 
23519199 de la 50 euro/ha/anual la 54 lei/ha/anual (~ 13,70 euro) şi, respectiv - 10 
lei/ha/anual (~ 2,32 euro) - modalitate în care Asociaţia, al cărui membru şi împuternicit pe 
cont era şi din partea căreia beneficia de foloase (ex: păşunatul propriilor animale pe păşunea 
închiriată fără a achita taxa de păşunat, etc) a realizat un folos material în valoare totală de 
43.569,5 euro - dat de diferenţa între suma primită de la A.P.I.A. cu titlu de sprijin financiar 
pentru suprafaţă (S.A.P.S. - din fonduri F.E.G.A.) pentru campaniile din anii 2007, 2008 şi 
2009 aferent contractelor de închiriere încheiate în condiţiile descrise mai şi sumele plătite cu 
titul de chirie către consiliul local în perioada 2007-2009 ; 

2). Inculpatului B.A. pentru săvârşirea infracţiunilor de: 
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice - faptă prevăzută şi 

pedepsită de dispoziţiile art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la 
art. 248 C.pen. şi aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 75 lit. „a” C. pen. - constând în aceea 
de a fi achiesat, la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, 
la încheierea de către inculpatul L.N., în calitate de primar al comunei F., judeţul Vaslui aflat 
în exerciţiul funcţiunii, în numele dar fără a avea acordul prealabil al Consiliului Local, actele 
adiţionale nr.  2258/06.10.2008 (la contractul de arendă numărul 1294/11.06.2007) şi, 
respectiv, 2198/01.10.2009 (la contractul de arendă numărul 639/24.03.2008) prin care s-a 
diminuat nivelul chiriei pentru cele 330,97 ha păşune comunală închiriate de Consiliul local 
Asociaţiei “F.-G.” - F., judeţul Vaslui - CUI 23519199 (pe care a reprezentat-o în operaţiuni 
semnând cele două acte adiţionale în calitatea sa de vicepreşedinte al Asociaţiei) de la 50 
euro/ha/anual (total: 16.548,5 euro anual) la 54 lei/ha/anual (~ 13,70 euro, total: 4.535 euro 
anual) şi, respectiv - 10 lei/ha/anual (~ 2,32 euro - total: 770,5 euro anual) - modalitate în care 
Consiliul Local F. (în calitate de proprietar al păşunii) a fost prejudiciat cu diferenţa valorică a 
chiriilor în cauză totalizând 43.569,5 euro; 

- 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 – faptă prevăzută şi 
pedepsită de dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 
C.pen. - constând în aceea de a fi depus la Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură - 
Centrul zonal Vaslui (A.P.I.A.), în calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei “F.-G.” - F., judeţul 
Vaslui - CUI 23519199, la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii 
infracţionale, înscrisuri false în baza cărora a obţinut ilegal, aferent campaniilor din anii 2008 
şi 2009, ajutoare financiare pe suprafaţă (S.A.P.S) din fonduri F.E.G.A. în valoare totală de 
166.431,55 lei, pentru păşunea comunala arendată Asociaţiei; 

3). Inculpatului Asociaţia F.-G." a Crescătorilor de Animale F. pentru săvârşirea 
infracţiunilor de: 

- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice - faptă prevăzută şi 
pedepsită de dispoziţiile art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la 
art. 248 C.pen. şi aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. şi art. 75 lit. „a” C.pen. - constând în faptul 
că în numele şi interesul ei inculpatul B.A., la diferite intervale de timp dar în realizarea 



aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a achiesat la încheierea de către inculpatul L.N., în calitate de 
primar al comunei F., judeţul Vaslui aflat în exerciţiul funcţiunii, în numele dar fără a avea 
acordul prealabil al Consiliului Local, a actelor adiţionale nr.  2258/06.10.2008 (la contractul 
de arendă numărul 1294/11.06.2007) şi, respectiv, 2198/01.10.2009 (la contractul de arendă 
numărul 639/24.03.2008) prin care s-a diminuat nivelul chiriei pentru cele 330,97 ha păşune 
comunală închiriate de Consiliul local Asociaţiei de la 50 euro/ha/anual (total: 16.548,5 euro 
anual) la 54 lei/ha/anual (~ 13,70 euro, total: 4.535 euro anual) şi, respectiv - 10 lei/ha/anual 
(~ 2,32 euro - total: 770,5 euro anual) - modalitate în care Consiliul Local F. (VS) (în calitate 
de proprietar al păşunii) a fost prejudiciat cu diferenţa valorică a chiriilor în cauză totalizând 
43.569,5 euro; 

- 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 – faptă prevăzută şi 
pedepsită de dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 
C.pen. - constând în aceea că în numele şi interesul acestei persoane juridice inculpatul B.A. a 
depus la Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură - Centrul zonal Vaslui (A.P.I.A.), la 
diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, înscrisuri false în 
baza cărora a obţinut ilegal, aferent campaniilor din anii 2008 şi 2009, ajutoare financiare pe 
suprafaţă (S.A.P.S) din fonduri F.E.G.A. în valoare totală de 166.431,55 lei, pentru păşunea 
comunala arendată Asociaţiei; 

Sub aspectul individualizării pedepselor prin prisma cerinţelor prevăzute de art. 72 
C.pen. şi art. 52 C.pen., instanţa reţine următoarele: 

A. Faţă de inculpatul L.N., instanţa a evaluat circumstanţele reale ale săvârşirii fiecărei 
infracţiuni în parte (expuse anterior – modalităţile de săvârşire a fiecărui act material, calitatea 
acestuia la săvârşirea fiecărei fapte, gradul de participaţie); circumstanţele personale 
(atitudinea procesuală, aspecte sociale şi familiale invocate, nivelul de instrucţie socială, 
vârsta) precum şi aspecte legate de natura fiecăreia dintre infracţiunile săvârşite.  

Prin toate aceste circumstanţe a fost analizat pericolul social concret al fiecărei fapte 
săvârşite de fiecare inculpat.  

Distinct de ceilalţi coinculpaţi, inculpatul L.N. a săvârşit şi infracţiunea de conflict de 
interese acesta nu a luat nici o măsură pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice de 
primar (al comunei F.) în acelaşi timp cu funcţia de preşedinte – împuternicit de cont şi 
membru (al Asociaţiei F.) între care s-au derulat relaţii contractuale. Această situaţie nu poate 
justifica şi nici înlătura intenţia inculpatului L.N. în săvârşirea infracţiunii ci, dimpotrivă au 
sporit pericolul social atât faţă de fapta de conflict de interese, prevăzută de art. 253 ind. 1 
C.pen. cât şi faţă de fapta de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzut de art. art.13 

ind. 2 din Legea nr.78/2000(R) cu referire la art.248 C.pen. şi aplicarea art.41 alin.2 C.pen., 
săvârşite de inculpat. 

Prin analiza strictă a fiecăreia dintre cerinţele prevăzute de art. 72 C.pen. (limitele de 
pedeapsă pentru infracţiunea prev. de art. 253 ind. 1 C.pen., de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea 
drepturilor de a ocupa o funcţie publică pe durata maximă; pentru infracţiunea prev. de art. 13 
ind. 2 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen., cu art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 75 lit. a 
C.pen. de la 3 la 15 ani), gradul de pericol social al faptelor săvârşite, persoana inculpatului 
cât şi împrejurări care au agravat răspunderea penală – art. 75 lit. a C.pen. – săvârşirea faptei 
de trei sau mai multe persoane împreună, dar şi circumstanţe referitoare la atitudinea 
inculpatului L.N. înainte de săvârşirea infracţiunii şi după săvârşirea acesteia (lipsa 
antecedentelor penale, conduita bună în societate, familia organizată, gradul de instrucţie 
socială, prezentarea în faţa autorităţilor judiciare) – care vor fi reţinute ca circumstanţe 
atenuante în favoarea inculpatului, prev. de art. 74 lit. a, c C.pen. -, precum şi aspecte 
referitoare la prejudiciul cauzat Consiliului Local şi folosul material realizat de inculpat – 
instanţa urmează a aprecia justificată aplicarea unei pedepse de 5 luni închisoare pentru 
infracţiunea prev. de art. 253 ind. 1 C.pen. (cu reţinerea art. 74 lit. a, c C.pen.) şi de 3 ani 



pentru infracţiunea prevăzute de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen., 
cu art. 41 alin. 2 C.pen., art. 75 lit. a C.pen. şi cu art. 74 lit. a, c C.pen.  

În baza dispoziţiilor art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen. vor fi contopite pedepsele aplicate în 
pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. 

Urmează a fi aplicat inculpatului L.N. faţă de infracţiunea prevăzută de art. 253 ind. 1 
C.pen. pedeapsa prevăzută de art. 64 lit. c C.pen. complementară a interzicerii dreptului de a 
ocupa o funcţie publică sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura 
aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii. 

De asemenea, faţă de infracţiunea prev. de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu referire 
la art. 248 C.pen., cu art. 41 alin. 2 C.pen., art. 75 lit. a C.pen. şi cu art. 74 lit. a, c C.pen., 
urmează a fi aplicată pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a 
teza a II-a, lit. b C.pen. pe o durată de 3 ani.  

Evaluând asupra criteriilor prevăzute de art. 52 C.pen. privind modalitatea de 
executare a pedepsei rezultante aplicate inculpatului instanţa constată că inculpatul L.N. poate 
beneficia de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere fiind îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 86 ind. 1 C.pen. şi va fi stabilit un termen de încercare de 5 ani în baza 
dispoziţiilor art. 86 ind. 2 C.pen. cât şi măsuri de supraveghere obligatorii pentru inculpatul 
L.N. în condiţiile art. 86 ind. 3 C.pen.  

Urmează a fi atenţionat inculpatul L.N. asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.pen. 
privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi 
infracţiuni în termenul de încercare. 

În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 5 C.pen. se va dispune suspendarea executării 
pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev. de art. 
64 lit. a teza a II-a, lit. b C.pen. pe o durată de 3 ani.  

B. Faţă de inculpatul B.A. instanţa a evaluat criteriile generale de individualizare a 
pedepsei prevăzute de art. 72 C.pen. raportat strict la circumstanţele reale ale săvârşirii 
fiecărei infracţiuni în parte (expuse anterior – modalităţile de săvârşire a fiecărui act material, 
calitatea acestuia la săvârşirea fiecărei fapte, gradul de participaţie); precum şi aspecte legate 
de natura fiecăreia dintre infracţiunile săvârşite.  

Prin toate aceste circumstanţe a fost analizat pericolul social concret al fiecărei fapte 
săvârşite de fiecare inculpat.  

Chiar dacă inculpatul B.A. a participat în calitate de complice la săvârşirea infracţiunii 
de abuz în serviciu contra intereselor publice, gradul de pericol social al acestei fapte este 
sporit, întrucât inculpatul B.A. reprezenta interesele Asociaţiei F.-G." a Crescătorilor de 
Animale F. şi el a cunoscut şi a încheiat actele adiţionale ilicite în calitate de vicepreşedinte al 
Asociaţiei, iar răspunderea penală pentru această faptă este aceeaşi ca a autorului (inculpatul 
L.N.). 

De asemenea, au fost evaluate limitele de pedeapsă pentru infracţiunea prev. de art. 26 
C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.248 C.pen. şi aplicarea art.41 
alin.2 C.pen. şi art.75 lit. a C.pen., şi pentru infracţiunea prev. de art. 18 ind. 1 alin. 1 din 
Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 

Instanţa a apreciat asupra circumstanţelor personale ale inculpatului B.A. (lipsa 
antecedentelor penale, atitudinea socială înainte de săvârşirea infracţiunilor, atitudinea 
procesuală pe tot parcursul procesului penal, gradul de instrucţie socială, familia organizată) 
şi le-a reţinut ca circumstanţe atenuante prev. de art. 74 lit. a, c C.pen. dându-le eficienţa 
corespunzătoare prev. de art. 76 lit. e C.pen. (faţă de infracţiunea prev. de art. 18 ind. 1 alin. 1 
din Legea 78/2000) cât şi dispoziţiile art. 80 alin. 1, 2 C.pen. – fiind în concurs cu 
circumstanţa agravantă prev. de art. 75 lit. a C.pen. (faţă de infracţiunea prev. de art. 13 ind. 2 
din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen., 26 C.pen.). 

În consecinţă, se justifică aplicarea unei pedepse de 3 ani pentru infracţiunea de 
complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 26 
C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.248 C.pen. şi aplicarea art.41 



alin.2 C.pen. şi art.75 lit.a C.pen. şi de 2 ani şi 6 luni pentru infracţiunea de folosire sau 
prezentare 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, prev. de art. 181 alin.1 din Legea 
nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., cu reţinerea art.74 lit. a, c C.pen. şi art.76 lit. e 
C.pen. 

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen. se vor contopi pedepsele aplicate în pedeapsa 
rezultantă, cea mai grea de 3 ani închisoare, iar în baza dispoziţiilor art. 71 C.pen. se va aplica 
inculpatului B.A. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. la art. 64 lit. a teza a II-a, 
lit. b C.pen.  

Evaluând asupra criteriilor prevăzute de art. 52 C.pen. privind modalitatea de 
executare a pedepsei rezultante aplicate inculpatului instanţa constată că inculpatul B.A. poate 
beneficia de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere fiind îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 86 ind. 1 C.pen. şi va fi stabilit un termen de încercare de 5 ani în baza 
dispoziţiilor art. 86 ind. 2 C.pen. cât şi măsuri de supraveghere obligatorii pentru inculpatul 
B.A. în condiţiile art. 86 ind. 3 C.pen.  

Urmează a fi atenţionat inculpatul B.A. asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.pen. 
privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi 
infracţiuni în termenul de încercare. 

În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 5 C.pen. urmează a dispune suspendarea executării 
pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev. de art. 
64 lit. a teza a II-a, lit. b C.pen. pe o durată de 3 ani.  

Raportat la cuantumul pedepselor aplicate inculpaţilor L.N. şi B.A. în cazul reţinerii 
concursului între circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 lit. a, c şi circumstanţa 
agravantă prevăzută de art. 75 lit. a C.pen., instanţa a apreciat că, coborârea pedepsei sub 
minimul special nu este obligatorie (art. 80 alin. 2 C.pen.) şi a aplicat pedepse în cuantumul 
limitei minime prevăzute de norma încriminatoare – în considerarea tuturor argumentărilor de 
fapt şi drept expuse.  

C. Faţă de persoana juridică Asociaţia F.-G." a Crescătorilor de Animale F. instanţa a 
evaluat criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 alin. 3 C.pen. 
raportat strict la probatoriul administrat ce a conturat circumstanţele reale ale săvârşirii 
infracţiunilor (expuse în situaţia de fapt reţinută în sarcina inculpatei), cât şi circumstanţe ce 
vizează situaţia economică a persoanei juridice (abia înfiinţată în anul 2007), prejudiciul 
cauzat părţii civile APIA, gradul de pericol social sporit prin săvârşirea faptei de trei persoane 
împreună, drept pentru care nu se justifică reţinerea în sarcina acesteia a circumstanţelor 
atenuante prevăzute de art. 74 lit. a, c C.pen. – ce au fost reţinute în favoarea inculpaţilor B.A. 
şi L.N. (referitor la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice) şi, 
respectiv, în favoarea inculpatului B.A. (referitor la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 18 
ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000). 

Astfel, faţă de infracţiunea prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 ind. 2 din Legea 
nr.78/2000 cu referire la art.248 C.pen. şi aplicarea art.41 alin.2 C.pen. şi art.75 lit. a C.pen., 
întrucât s-a reţinut şi agravanta prevăzută de art. 75 lit. a C.pen. pedeapsa va fi stabilită în 
raport de dispoziţiile art. 78 alin. 2 C.pen. şi art. 80 alin. 4 C.pen. (respectiv amenda penală de 
20.000 lei) fără a fi sporită (faţă de argumentele expuse). 

Faţă de infracţiunea prev. de art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea 
art.41 alin.2 C.pen. instanţa va aplica pedeapsa amenzii penale orientate spre limita minimă 
prevăzută de art. 71 ind. 1 alin. 3 C.pen., având în vedere toate circumstanţele reale ale 
săvârşirii infracţiunii expuse anterior. 

Întrucât persoana juridică Asociaţia F.-G." a Crescătorilor de Animale F. a fost 
constituită în anul 2007 şi imediat a început iniţierea actelor materiale ilicite prin persoane 
fizice implicate în constituirea ei (inculpaţii în cauză) se impune aplicarea pedepsei 
complementară. 



Inculpata persoană juridică a fost constituită în anul 2007, după care s-au desfăşurat şi 
actele materiale ilicite, ce au constituit infracţiunile faţă de care s-a dispus condamnarea 
acesteia.  

Deşi nu există un istoric al activităţii acestei persoane juridice (datorită perioadei 
scurte de timp de la înfiinţare şi până la condamnare) – instanţa nu poate stabili cert (din 
probele administrate) că această persoană juridică a fost înfiinţată „în scopul săvârşirii de 
infracţiuni” (condiţie impusă de art. 71 ind. 2 alin. 1 C.pen.) şi nici nu poate înlătura cert o 
asemenea situaţie de fapt; însă nu a rezultat existenţa vreunei situaţii de fapt, fără putinţă de 
tăgadă, ori vreo împrejurare care să determine certitudinea că persoanele fizice ce au 
constituit-o şi membrii asociaţiei au format un grup criminal organizat, ori că activitatea ei a 
devenit ilicită prin deturnarea obiectului de activitate. 

De asemenea, instanţa a evaluat asupra consecinţei sociale a aplicării pedepsei 
complementare cele mai grave (dizolvarea persoanei juridice) faţă de membrii „reali” ai 
acestei Asociaţii, care nu au avut nici o implicare în activitatea infracţională, cât şi asupra 
consecinţei economice asupra localităţii F.-G. – constatând că este în scopul legii penale să se 
evite aceste consecinţe.  

În considerarea acestor argumente (şi pentru înlăturarea fundamentată a solicitării 
procurorului) instanţa a aplicat inculpatei persoane juridice pedeapsa complementară a 
suspendării activităţii sale (prev. de art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. b C.pen. şi art. 71 ind. 3 alin. 1 
C.pen.) pe o perioadă de 1 an. 

Întrucât întreaga activitate a persoanei juridice (de la înfiinţare) a avut un caracter 
infracţional deşi a fost legal constituită, cu un obiect licit de activitate, prin aplicarea acestei 
pedepse complementare i se va asigura posibilitatea să îşi reia activităţile licite în scopul 
pentru care a fost înfiinţată. 

Având în vedere dispoziţiile art. 40 ind. 1 alin. 1 C.pen. şi art. 33 lit. a C.pen. vor fi 
contopite pedepsele cu amenda penală aplicate în pedeapsa cea mai grea, alături de care se va 
executa şi pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice în condiţiile 
art. 53 ind. 2 alin. 4 C.pen. (după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare). 

Inculpata persoană juridică va fi atenţionată asupra dispoziţiilor art. 479 din. 9 
C.proc.pen. privind executarea pedepsei amenzii aplicate. 

În baza dispoziţiilor art. 479ind. 1 C.proc.pen. urmează a se dispune efectuarea 
comunicărilor privind hotărârea de condamnare a persoanei juridice (la data rămânerii 
definitive) către Judecătoria Bârlad şi către Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor din 
cadrul Judecătoriei Bârlad. 

Raportat la dispoziţia de condamnare a inculpaţilor şi a infracţiunilor pentru care au 
fost condamnaţi, instanţa urmează a aplica dispoziţiilor art. 348 C.proc.pen. privind anularea 
înscrisurilor ce au contribuit la săvârşirea infracţiunilor, respectiv 6 procese-verbale din data 
de 09.06.2009, 10.06.2009, 11.06.2009, 12.06.2009, 10.08.2008, 11.08.2009 (fila 0000052 – 
fila 000054, vol.3/3 ds. u.p); document „declaraţie – tabel nominal” cu membrii Asociaţiei 
"F.-G." a Crescătorilor de Animale F., judeţul Vaslui (fila 000048 – fila 000050, vol. 3/3 ds. 
u.p.); 2 tabele nominale cu utilizatorii de pajişti comunale, membri ai asociaţiei (fila 000030 – 
fila 000034, vol. 3/3 ds. u.p.) şi se vor face menţiunile corespunzătoare prevăzute de art. 445 
C.proc.pen.  

De asemenea, în baza disp. art. 14 şi art. 346 C.proc.pen. instanţa urmează a soluţiona 
acţiunea civilă a cauzei, reţinând că: 

Părţile civile A.P.I.A. şi A.P.I.A. – centrul judeţean Vaslui s-au constituit părţi civile 
în cursul judecăţii în primă instanţă cu suma de 166.431,55 lei, ulterior precizându-şi 
pretenţiile la suma de 160.565,19 lei fiind achitată diferenţa; sumă ce a fost obţinută şi virată 
în contul Asociaţiei „F.-G.” cu titlu de subvenţie pe suprafaţa din fonduri FEGA (74.095,81 
lei în anul 2008 şi 92.335,74 lei în anul 2009). 



În consecinţă, inculpaţii B.A., L.N. şi persoana juridică Asociaţia "F.-G." a 
Crescătorilor de Animale F. vor fi obligaţi în solidar la plata despăgubirilor civile solicitate de 
A.P.I.A. 

Urmare a probatoriului administrat a rezultat că partea vătămată este şi Consiliul Local 
iar, în calitate de proprietar al păşunii a fost prejudiciat cu diferenţa valorică a chiriilor în 
valoare de 43.569,00 euro (respectiv, între suma primită de la APIA cu titlu de sprijin 
financiar pentru suprafaţă, din F.E.G.A., pentru campaniile 2007, 2008, 2009 – aferentă 
contractelor de închiriere încheiate şi sumele plătite cu titlu de chirie către Consiliul Local F. 
în perioada 2008-2009). 

Întrucât Consiliul Local nu s-a constituit parte civilă în cauză şi întrucât prejudiciul de 
43.569,5 euro a rezultat urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 19 din Legea 78/2000 urmează a se dispune confiscarea acestei sume de la 
inculpaţi (respectiv, echivalentul reprezentând valoarea în lei). 

Având în vedere dispoziţiile art. 479 ind. 6 C.proc.pen. (referitoare la inculpat 
persoană juridică) şi dispoziţiile art. 163 şi urm. C.proc.pen. (referitoare la inculpaţi persoane 
fizice), instanţa constată că în cursul urmăririi penale (prin ordonanţa procurorului din data de 
31.01.2011) s-a instituit măsura sechestrului asigurator pe bunurile inculpaţilor L.N., B.A. şi 
Asociaţia "F.-G." a Crescătorilor de Animale F. în vederea realizării măsurii confiscării, plăţii 
amenzii penale aplicate şi achitării prejudiciului, respectiv: 

- autoturismul marca DAEWOO MATIZ cu numărul de înmatriculare XX-00-AAA, 
aparţinând inculpatului B.A. (valoare estimată de învinuit: 10.000 lei); 

- terenul arabil situat în extravilanul satului F., judeţul Vaslui în suprafaţă de 5.000 
m.p. (menţionat în titlul de proprietate numărul 2443/48305 din 17.10.2000 emis de Comisia 
Judeţeană de Fond Funciar Vaslui), aparţinând învinuitului L.N.; 

- imobil-casă de locuit situată în intravilanul satului F., judeţul Vaslui în suprafaţă de 
84 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 1.310 m.p. (număr cadastral 70087; contract de 
vânzare-cumpărare numărul 377/05.07.2010), aparţinând învinuitului L.N.;  

- imobil-casă de locuit situată în intravilanul satului F., judeţul Vaslui în suprafaţă de 
172 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 1026 m.p. (număr cadastral 70179; contract de 
vânzare-cumpărare numărul 149/19.01.1996), aparţinând învinuitului L.N.;  

- apartamentul cu două camere, bucătărie şi baie în suprafaţă de 50,22 m.p. situat în 
municipiul Bârlad, strada Lirei nr 31, bl V3, et 4, ap 46 (contract de vânzare-cumpărare 
numărul 11667/1989), aparţinând învinuitului L.N.;  

- autoturismul marca DACIA NOVA cu numărul de înmatriculare XX-00-BBB, 
estimat la valoare de 10.000 lei aparţinând învinuitului B.A. (valoare estimată de învinuit: 
118.200 lei). 

În baza dispoziţiilor art. 357 alin. 1 lit. c C.proc.pen. instanţa a menţine măsura 
asiguratorie a sechestrului dispus prin ordonanţa procurorului asupra bunurilor inculpaţilor 
pentru garantarea realizării confiscării dispuse, a plăţii amenzii penale aplicate şi achitării 
prejudiciului. 

Raportat la dispoziţiile art. 191 alin. 2 C.proc.pen. urmează a fi obligaţi inculpaţii, în 
mod separat la plata cheltuielilor judiciare către stat.  

 

 


